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Eindelijk is dwangarbeider Katja uit
Oekraïne geïdentificeerd
Sinds de oorlog stond een verkeerde naam

op het grafmonument van een Oekraïense

dwangarbeider, die kort na de oorlog in

Leeuwarden overleed. Dat wordt nu

rechtgezet.

Richard de Boer

Leeuwarden/Leusden | Katerina So-
kolova, zo staat er in cyrillische let-
ters te lezen op een grafsteen van het
Sovjet Ereveld in Leusden. Maar de
naam van de hier begraven vrouw
blijkt niet te kloppen, zo hebben vrij-
willigers ontdekt. Deze week werd
vastgesteld dat het gaat om Jekateri-
na Karpovna Tsokalo, een Oekraïen-
se vrouw die enkele maanden na de
bevrijding overleed in een zieken-
huis in Leeuwarden, slechts 21 jaar
oud.

Op het ereveld liggen 865 oorlogs-
slachtoffers uit de voormalige Sovjet-
Unie begraven. Verreweg demeesten
waren soldaten en krijgsgevange-
nen, maar er liggen ook tientallen
dwangarbeiders begraven. Een van
die dwangarbeiders was deze Jekate-
rina Tsokalo.

„Het is soms lastig om vast te stel-
len wat deze personen allemaal heb-
ben meegemaakt”, zegt directeur
Remco Reiding van de Stichting Sov-
jet Ereveld, die de begraafplaats in
stand houdt maar ook onderzoek
doet naar het lot van de hier begra-
ven personen. Reiding is zelf al meer
dan twintig jaar bezig met onder-
zoek. „Een slachtoffer dat hier ligt be-
graven moet kunnen corresponde-
ren met een slachtoffer dat bijvoor-
beeld in Rusland of Oekraïne wordt
vermist. Soms blijkt dan dat een
naamof achternaamniet klopt, zoals
bij deze vrouw, en moeten we op-
nieuw op zoek naar een match.”

Ostarbeiter
Diematch werd door ervaren vrijwil-
ligers gevonden in de online data-

bank van Arolsen Archives. Dit ar-
chief in het Duitse Bad Arolsen be-
waart gegevens over slachtoffers van
nazi-Duitsland en is de afgelopen ja-
ren in grote mate gedigitaliseerd. Uit
die gegevens bleek dat Jekaterina af-
komstigwas uit Dibrivka, in de buurt
vanKiev. Na deDuitse inval in de Sov-
jet-Unie werd ze als dwangarbeider
tewerkgesteld in deDuitse oorlogsin-
dustrie. Net als vele duizenden Ostar-

beiter verrichtte ze zwaar werk in de
Kruppfabriek in Rheinhausen.

Vermoedelijk belandde ze daarna
in Limburg, waar ook veel dwangar-
beiders uit de Sovjet-Unie werden in-
gezet. „Toen de geallieerden opruk-
ten moesten ze bijvoorbeeld tank-
grachten graven”, vertelt Reiding.
Veelmeisjes – inRoermondmeerdan
tweehonderd – werden slachtoffer
van razzia’s. Een handjevol kwam
met een evacuatietransport in Leeu-
warden terecht, en maakte hier de
bevrijding mee. Maar door de erbar-
melijke werkomstandigheden tij-
dens de dwangarbeid bleek Jekateri-
na longtuberculose te hebben opge-
lopen.

Enkelemaandenverbleef ze inhet
Sint Bonifatius Ziekenhuis in Leeu-
warden, waar ze uiteindelijk op 23
september1945 overleed. In het over-
lijdensregister van Leeuwarden staat
ze vermeld als Catharina Zokalow,
zonder beroep. Aanvankelijkwerd ze
begraven in Huizum, maar in mei
1948 kreeg ze een laatste rustplaats
op het Sovjet Ereveld in Leusden.

Katja
Toen Sietse Altena uit Zoeterwoude
woensdag het nieuws over de achter-
haalde identiteit van de Oekraïense
vrouw las op de NOS-website, viel
hem een verhaal van zijn moeder

over een zekere Katja in herinnering.
Zijn in 2009 overleden moeder Anny
had als verpleegster in het Sint Boni-
fatius Ziekenhuis gewerkt, tijdens en
na de oorlog. „Ze kon hilarische ver-
halenvertellenoverhoe een club jon-
gemeidenonder idioteomstandighe-
den tochhet hoofdwist te bieden aan
van alles”, vertelt de 67-jarige Fries
om utens aan de telefoon. „Maar
naarmate haar leeftijd vorderde, des
te meer kwamen juist de zwaardere
verhalen over oorlogsleed naar vo-
ren.”

Zo heeft ze meer dan eens verteld
over een jonge Oost-Europese vrouw
die ze in de slotfase van de oorlog en
na de bevrijding in het ziekenhuis
verzorgde. Deze Katja – een vleivorm
van de naam Jekaterina – had veel el-
lende meegemaakt tijdens omzwer-
vingen in oorlogstijd. Ze overleed
moederziel alleen in het ziekenhuis.
„Mijn moeder vertelde dat ze haar

best heeft gedaanomhaar zo respect-
vol mogelijk af te leggen. Zo heeft ze
haar de laatste eer kunnen bewij-
zen.”

Nichtje
In Oekraïne hebben lokale contactenIn Oekraïne hebben lokale contacten
van Reiding de familieleden van de
vrouw opgespoord. „Een nichtje
barstte in huilen uit aan de telefoon.
Ze heeft haar tante nooit gekend,
maar ze kende het verhaal van een
vermist familielid. Ze hadden jaren-
lang naar haar gezocht. Een zus van
Jekaterina bleek ook dwangarbeider
te zijn geweest, maar zij werd in
Duitsland ergens anders tewerkge-
steld. Ze zijn elkaar daar kwijtge-
raakt. Haar zus Maria is wel thuisge-
komen, maar Jekaterina niet. ”

De grafsteen op het Sovjet Ereveld
zal worden vervangen door eentje
met de juiste, volledige naam van de
vrouw.

Remco Reiding op het Sovjet Ereveld in Leusden. Foto: Jeroen Hendriks

De grafsteen waar de onjuiste
naamKaterinaSokolovaopprijkt.
Foto: Stichting Sovjet Ereveld


