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Russische krijgsgevangenen die tijdens de Eerste Wereldoorlog aan 

– achter – het front in België terechtgekomen waren. Honderden 

onder hen lieten het leven tijdens hun periode van dwangarbeid 

voor de Duitse bezetter. Hun sporen zijn vandaag nog zichtbaar, op 

menige grafsteen. Over die Russische slachtoffers is echter weinig 

geweten, maar daar probeert Roman Nekoliak, onze Oekraïense 

stagiair verandering in te brengen. Voor de gelegenheid hanteert hij 

de Namenlijstpen. Elders in dit nummer leert u hem beter kennen. 

WITTE RAAF

Toen ik eind januari in het Kenniscentrum aankwam, werd ik 

vrijwel meteen geïntroduceerd in de Namenlijst, het ambitieuze 

project van In Flanders Fields Museum. De Namenlijst heeft 

een grote symbolische waarde die zowel ingebed is in een 

lokale context als op internationaal niveau mensen verbindt. De 

inclusiviteit van dit dodenregister brengt met zich mee dat er 

meer dan 60 verschillende nationaliteiten in voorkomen, allen 

slachtoffers, allen mensen met verschillende achtergronden, 

cultuur, religie, taal en overtuiging. Onder hen ook een groep 

afkomstig uit het voormalige Russische tsarenrijk. Om die 

slachtoffers in kaart te brengen en om meer over hen te weten 

te komen, lijkt kennis van het Russisch onontbeerlijk te zijn. Als 

Oekraïner spreek ik zowel Oekraïens als Russisch, met noties 

van het Belarussisch. Daarmee bleek ik de ‘witte raaf’ te zijn die 

met de Russische Namenlijst aan de slag kon. 

De logica van oorlog is de logica van verovering en van 

massale mobilisatie. Zeker tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
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waarin de eerste indicaties van hoe een totale oorlog er uit 

kon zien realiteit werden, oefende de massale mobilisatie van 

manschappen en materiaal een doorslaggevende impact uit 

op maatschappijen in Oost en West. De geallieerde legers 

voerden mannen uit hun kolonies aan, zowel om te vechten als 

om te werken. Het Duitse Keizerrijk beschikte niet over een 

‘onuitputtelijk mensenreservoir’, maar ze hadden eveneens 

te kampen met gigantische verliezen op het slagveld. Duitse 

arbeiders moesten de gaten in de regimenten opvullen. Om 

de Duitse oorlogsindustrie en -infrastructuur op volle toeren 

te laten draaien, besloten ze daarom andere ‘menselijke 

bassins’ uit te putten. In de bezette gebieden aan het Westelijk 

Front werden vanaf oktober 1916 burgers opgevorderd 

voor de verplichte arbeid, maar ook krijgsgevangenen van 

andere fronten werden verscheept naar het Westen om daar 

infrastructuurwerken achter de Duitse linies uit te voeren. Op 

die manier kwamen ook Italianen, Roemenen en Russen in 

Vlaanderen terecht.

RUSSEN IN BELGIË

De omstandigheden waarin zij moesten werken waren 

erbarmelijk: zware arbeid, tekort aan voedsel, warme kledij en 

adequate medische hulp. En stel je daarbij voor met welk gevoel 

van vervreemding die jongens gekampt moeten hebben, zo 

ver van huis in gevangenschap. Meer dan 500 zouden in België 

om het leven komen. Tot op vandaag heb ik 527 Russische 

slachtoffers bij naam kunnen identi�ceren en samenbrengen in 

een voorlopige deellijst. 193 liggen begraven op Commonwealth-

begraafplaatsen, veelal in Wallonië (Bergen, Luik, Hoei, Doornik, 

Leuze, …). 334 anderen worden herdacht op 18 andere 

begraafplaatsen of monumenten, waaronder bijvoorbeeld de 

Westerbegraafplaats in Gent, maar ook een aantal op de Duitse 

begraafplaats Menenwald. Als ik de namen in de lijst bestudeer, 

dan herken ik typische Russische, Oekraïense, Poolse of 

moslimnamen. Zodoende weerspiegelen zelfs deze 500 graven 

de kleurrijke mozaïek van het toenmalige Russische Rijk.



Om de lijst gestalte te geven, gebruik ik verschillende bronnen. 

Eerst en vooral mocht ik gebruik maken van het materiaal 

dat de Russische ambassade in België reeds verzamelde. 

Daarnaast beroep ik mij op de Commonwealth-lijsten, op lijsten 

en getuigenissen die sporadisch terug te vinden zijn in boeken 

uit de enorme bibliotheek van het Kenniscentrum, op sporen 

die terug te vinden zijn in de archieven van het Koninklijk 

Legermuseum of op de gedigitaliseerde �ches van het Rode 

Kruis. De hulp van de Vrienden was hierbij zeer waardevol. 

Sommigen stopten mij het materiaal toe dat ze doorheen de 

jaren verzameld hadden, anderen reden met mij door België 

om de verschillende begraafplaatsen waar Russen resideren 

te bezoeken of ze vergezelden me tijdens opzoekingen in 

het Legermuseum. Tot slot was de kennis die professor Wim 

Coudenys (cf. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht, het 

verhaal van kapitein Andrej Prezjbjano achter het IJzerfront) 

met me deelde heel leerrijk en verdient ook de pioniersstudie 

van Ansje Vanbeselaere alle lof. Russische graven ‘passen zich aan’ volgens het patroon van de nationale necropool. Russische graven op het Duitse Soldatenfriedhof van 

Sankt-Vith, de gemeentelijke begraafplaats van Elsene, de CWGC-begraafplaats van Doornik, het Belgische militaire plot in Dendermonde en 

de Franse begraafplaats in Huy.

Ik probeer ook informatie te vinden in Russische archieven, 

maar dat is niet evident, om redenen die elders in dit nummer 

misschien duidelijker zullen worden. Ofwel ontbreken de 

bronnen, ofwel zijn ze niet toegankelijk, niet geïnventariseerd. 

Maar ik blijf proberen. Ik hoop ook een persoonlijk verhaal te 

vinden, zodat het toegevoegd kan worden aan het parcours 

van persoonlijke verhalen in de permanente tentoonstelling. 

Dat zou mooi zijn. De zoektocht hiernaar zal niet stoppen 

nadat mijn stageperiode hier is afgelopen. De gedachte dat 

deze slachtoffers later dit jaar toegevoegd zullen worden aan 

de Namenlijst, en hun namen geprojecteerd in het museum, 

schenkt me nu al voldoening. Het zal een eerste manier zijn om 

hen uit de vergetelheid te trekken, na honderd jaar eenzaamheid 

in de plooien van de geschiedenis.

Roman Nekoliak (Vertaling Pieter Trogh)
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