
 
 

 
STAGE 

 
Wil je helpen omgekomen Sovjetsoldaten uit de Tweede 

Wereldoorlog te identificeren en hun nabestaanden op te sporen? 
Kom dan stage lopen bij Stichting Sovjet Ereveld. 

 
 
Locatie: 
Het Sovjet Ereveld bevindt zich in Leusden, maar veel werkzaamheden kun je thuis 
verrichten. 
 
Tijdsduur: 
3 maanden fulltime of langere tijd parttime (in overleg, zodat het past in je studieschema) 
 
Periode: 
2023 (startdatum in overleg)  
 
Voorwaarden: 
(Reis-)kosten worden vergoed; stagevergoeding in overleg 
 
Werkzaamheden: 

• Je verdiept je in het Sovjet Ereveld en in de activiteiten en doelstellingen van 
Stichting Sovjet Ereveld. 

• Je helpt met de organisatie van en neemt deel aan herdenkingen en bijeenkomsten 
van Stichting Sovjet Ereveld. 

• Je verdiept je in de geschiedenis van een specifieke groep oorlogsslachtoffers. 
• Je doet onderzoek, werkt met Russischtalige bronnen, gaat op zoek naar 

documenten of interviewt ooggetuigen. 
• Je helpt met de organisatie van herdenkingen en bijeenkomsten en/of met het 

grafbezoek van nabestaanden. 
 
Meer weten? 
Kijk op www.sovjet-ereveld.nl. Of neem contact op met stagebegeleider Natalia de Jong van 
Stichting Sovjet Ereveld via natalia@sovjet-ereveld.nl. 

http://www.sovjet-ereveld.nl/
mailto:natalia@sovjet-ereveld.nl


STAGE 1: Je helpt omgekomen Sovjetsoldaten uit de Tweede Wereldoorlog te 
identificeren en hun nabestaanden op te sporen. 

 
Werkzaamheden: 

• Je verdiept je in het Sovjet Ereveld en in de activiteiten en doelstellingen van Stichting Sovjet Ereveld 
(ca. 40 uur). 

• Je gaat online op zoek naar documenten over Sovjetsoldaten die op het Sovjet Ereveld begraven liggen 
(ca. 360 uur). 

• Je benadert in overleg instanties die meer gegevens en documenten hebben over deze 
oorlogsslachtoffers (ca. 40 uur). 

• Je helpt met de organisatie van en neemt deel aan herdenkingen en bijeenkomsten van Stichting 
Sovjet Ereveld (ca. 20 uur). 

• Overige werkzaamheden (ca. 60 uur). (In het voorjaar: Je helpt bij de organisatie van grafbezoek van 
nabestaanden en begeleidt hen tijdens hun verblijf in Nederland.) 

  
 
 
 

STAGE 2: Je helpt uit te zoeken wat Armeniërs, Azeri, Georgiërs, Kazachen, 
Oezbeken en Turkmenen tijdens WO2 in Nederland deden. Waarom liepen ze 

in een Duits uniform? En wat herinneren Nederlanders zich nog van hen? 
 
Werkzaamheden: 

• Je verdiept je in het Sovjet Ereveld en in de activiteiten en doelstellingen van Stichting Sovjet Ereveld 
(ca. 40 uur). 

• Je verdiept je in de geschiedenis van zogenaamde Osttruppen in het algemeen en de verschillende 
Osttruppen in Nederland (ca. 40 uur). 

• Je interviewt ooggetuigen en werkt hun verklaringen zo gedetailleerd mogelijk uit (ca. 20 uur). 
• Je gaat aan de slag met (grotendeels Russischtalig) historisch materiaal, ordent persoonlijke gegevens 

van soldaten en bewerkt oude foto’s (ca. 60 uur). 
• Je gaat online op zoek naar documenten over deze soldaten in Russischtalige bronnen (ca. 360 uur). 

 
 
 
 

STAGE 3: Op 9 april 1942 fusilleerden de nazi’s 77 soldaten uit Oezbekistan en 
Kazachstan. Het was de op één na grootste massamoord in NL tijdens WO2. 

Jij helpt ontrafelen wie deze mannen waren en wat hen is overkomen. 
 
Werkzaamheden: 

• Je verdiept je in het Sovjet Ereveld en in de activiteiten en doelstellingen van Stichting Sovjet Ereveld 
(ca. 40 uur). 

• Je verdiept je in de geschiedenis van de 101 Sovjetsoldaten die in en nabij Kamp Amersfoort om het 
leven werden gebracht (ca. 40 uur). 

• Je helpt bij het interviewen van ooggetuigen (ca. 20 uur). 
• Je gaat aan de slag met (grotendeels Russischtalig) historisch materiaal en helpt namen, adressen en 

een liefdesbrief te ontcijferen (ca. 120 uur). 
• Je verdiept je in de inzet van soldaten uit Kazachstan en Oezbekistan tijdens WO2 en brengt in kaart 

welke soldaten vermist zijn geraakt en wellicht in Amersfoort zijn beland (ca. 240 uur). 
• Je helpt met de organisatie van en neemt deel aan herdenkingen en bijeenkomsten van Stichting 

Sovjet Ereveld (ca. 20 uur). 
• Overige werkzaamheden (ca. 40 uur). (In het voorjaar: Je helpt bij de organisatie van grafbezoek van 

nabestaanden en begeleidt hen tijdens hun verblijf in Nederland.) 


