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Introductie
In 2012 publiceerde de Stichting Russisch Ereveld het beleidsplan 'Niet langer
vergeten' voor 2013-2016. Dit beleidsplan met de titel 'Een blijvende
herinnering' is een vervolg daarop.
De oprichting
Op 29 januari 2010 werd de Stichting Russisch Ereveld opgericht. De stichting
staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder
nummer 32167973.
De organisatie
Het bestuur van de Stichting Russisch Ereveld bestaat uit:
• Alex Engbers, voorzitter
• Remco Reiding, secretaris
• Ruud van Heel, penningmeester
Ad van Baal maakt qualitate qua, als voorzitter van de Stichting Nationaal
Monument Kamp Amersfoort, deel uit van het bestuur.
Het bestuur is voornemens een nieuw lid aan te stellen met als taak
fondsenwerving.
De Stichting Russisch Ereveld maakt gebruik van vrijwilligers, die assisteren bij
onderzoek, fungeren als gastgezin voor nabestaanden van Sovjetsoldaten,
vertalen, administratieve werkzaamheden verrichten, helpen bij de organisatie
van evenementen of op andere wijze de stichting bijstaan.
De doelstellingen
De stichting beoogt:
• onderzoek te doen naar het lot van de 865 soldaten uit de voormalige
Sovjetunie die begraven liggen op het Russisch Ereveld in Leusden
• hun nabestaanden op te sporen
• een bezoek aan het graf voor nabestaanden mogelijk te maken en
• de nagedachtenis aan de soldaten levend te houden door middel van
publicaties, audiovisuele en digitale producties
• 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
• meer jongeren te bereiken en te betrekken bij de verschillende projecten

Grafadoptie
De Stichting Russisch Ereveld biedt sinds juni 2010 alle graven ter adoptie aan.
Met adoptie wil de stichting:
- de nagedachtenis aan de in Leusden begraven Sovjetsoldaten levend houden
(als de stichting voor elk slachtoffer een adoptant vindt, dan is geen van de
slachtoffers nog langer vergeten)
- de samenleving blijvend betrekken bij het ereveld
- een financiële basis creëren voor de activiteiten van de stichting
De jaarlijkse bijdrage van 50 euro per geadopteerd graf wordt aangewend om de
doelstellingen van de stichting te verwezenlijken. Adoptanten ontvangen van elk
geadopteerd graf een certificaat en op elk geadopteerd graf worden jaarlijks
bloemen geplaatst.
Afgeronde projecten
In 2014 is gewerkt aan de totstandkoming van de vertaling van het boek Kind
van het Ereveld (voltooid project in 2012) en aan het mogelijk maken van een
publicatie in Rusland. In april 2015 is de Russische versie van het boek
uitgebracht. Hierin is ook voor een Russischtalig publiek de zoektocht naar
nabestaanden van in Leusden begraven Sovjetsoldaten gedocumenteerd en
vastgelegd. De publicatie ging gepaard met een serie presentaties in Moskou en
Sint-Petersburg en voor de Russische versie van het boek is een speciale website
gemaakt.
In mei 2015 is een groepsreis georganiseerd voor nabestaanden van soldaten uit
voornamelijk Georgië.
In mei 2015 zijn voor het eerst foto's bij de graven geplaatst, waardoor bijna
honderd soldaten na 70 jaar eindelijk een gezicht kregen. De foto's zijn,
aangevuld met enkele nieuwe exemplaren, ook in 2016 geplaatst. Dit stichting is
voornemens de foto's jaarlijks in mei enige tijd bij de betreffende graven te
plaatsen.
In augustus 2016 is een nieuwe website online gegaan. De website is niet alleen
in een heel nieuw jasje gestoken, maar is nu ook 'responsive' (beter geschikt
voor tablets en mobiele telefoons). Groot voordeel is dat de stichting nu zelf,
zonder tussenkomst van een webmaster, berichten kan plaatsen of aanpassen
(dankzij 'cms').

Huidige projecten
Onderzoek naar het Russisch Ereveld en de hier begraven oorlogsslachtoffers
alsmede de analyse van persoonsgegevens en de opsporing van hun
nabestaanden gaan door, maar zij bevinden zich in de laatste fase.
De stichting streeft naar het mogelijk maken van een groepsreis voor
nabestaanden van op het Ereveld begraven soldaten in 2020. Tot die tijd
faciliteert de stichting desgevraagd grafbezoek.
Toekomstige projecten
Er is geen kloppend en volledig grafregister van het Russisch Ereveld. De
Oorlogsgravenstichting is hiervoor verantwoordelijk. De Stichting Russisch
Ereveld streeft naar een nieuwe, zeer sterk verbeterde versie van het
grafregister, maar kan dit alleen met financiering door de
Oorlogsgravenstichting of eventueel door derden. De stichting is voornemens
met de Oorlogsgravenstichting een masterplan te maken, waarin alle gewenste
en noodzakelijke toekomstige projecten worden vermeld.
Tevens is de stichting van plan - al dan niet in samenwerking met het
prijswinnende ontwerpersbureau Studio Airport in Utrecht - op multimediale
wijze de persoonsgegevens, foto's en levensverhalen van alle op het Russisch
Ereveld in Leusden begraven oorlogsslachtoffers vast te leggen. Deze presentatie
is bedoeld voor online, maar ook voor een nog te bouwen ruimte van
Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort, die dienst zou moeten doen als
informatiecentrum voor het Russisch Ereveld.
Het bestuur heeft nadrukkelijk de samenwerking gezocht met
partnerorganisaties, in het bijzonder met Crematorium en Begraafplaatsen
Amersfoort (begraafplaats Rusthof) en met de Stichting Nationaal Monument
Kamp Amersfoort (in en nabij het kamp kwamen 101 van de 865 op het Ereveld
begraven soldaten om). In de komende jaren moet die samenwerking concreter
vorm gaan krijgen.
De Stichting Russisch Ereveld brengt de ooggetuigen van deze 101
Sovjetsoldaten in kaart, legt hun verklaringen vast op camera en zet zich in voor
het samenstellen van een documentaire of een kort filmpje over deze groep.
Tevens is de stichting voornemens om de samenwerking met andere partners te
verbeteren en bevorderen. De stichting is bijvoorbeeld één van de
initiatiefnemers voor het in 2015 opgerichte Platform Sporen van Oorlog in
Eemland. De stichting is ook voornemens een platform op te richten voor
buitenlandse oorlogsbegraafplaatsen in Nederland.
Voor de verwezenlijking van deze projecten gaat de stichting een samenwerking
aan met het bedrijf RRR&R. De stichting blijft vehikel om voor projecten fondsen
te werven.

Uitdagingen
Het bestuur dient zich te buigen over de wijze van behoud, uitbreiding en
diversificatie van de inkomende geldstromen.
Tevens is het van belang om vroegtijdig versterking en verversing van het
bestuur na te streven.
De toekomstige koers
Het vorige beleidsplan kreeg als titel: Niet langer vergeten. Toen Remco Reiding
met zijn onderzoek begon, was het Russisch Ereveld een vergeten plek. De
afgelopen jaren is de stichting erin geslaagd veel meer bekendheid voor het
Ereveld en de in Nederland begraven Sovjetsoldaten te genereren.
De stichting blijft meer aandacht voor het Ereveld nastreven. De vele informatie
die is verzameld, moet worden gebruikt om mensen op verschillende manieren
beter te informeren over het Ereveld en de hier begraven oorlogsslachtoffers. Zo
kan het verhaal beklijven en het Ereveld in de gedachten van velen blijven. Dit
beleidsplan draagt daarom de titel: Een blijvende herinnering.
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