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     Ed Mijnen   

Belevenissen van een jongen uit Gaanderen, 
twee Russische gevangenen, een boer uit  
Oeding en een stroper uit Silvolde  

 Twee partizanen in Silvolde 



 
Staand vlnr: Ben(nie) 

Belterman jr. (jongere 

broer van Jan) en zijn 

vader Bernard Belterman 

sr. 
Zittend vlnr: Sasjka en 

Andrej. 
 
 
 
Op de achterzijde van 

deze foto staat een 

handgeschreven tekst in 

het Russisch: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan Bernard Belterman 
Een respectvol man van het gezin, 
In wiens huis onderdoken de Russische krijgsgevangenen, nadat ze 

ontsnapten aan de Duitse bloedige dwangarbeid. 
De foto is gemaakt op de dag van onze algemene bevrijding van ons 

vier.  
 
A.Netkalov    A.Kozin 
Holland, dorp Silvolde 
15 april 1945 
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  Voorwoord   
 

De coronapandemie brengt wat teweeg. Het verenigingsleven zit  

waarschijnlijk dit jaar nog op slot. Onze bijeenkomsten gaan voorlopig 

niet door. Als verenigingsbestuur denk je dan: “wat kunnen we nog 

voor onze leden betekenen?”  
 
Allereerst hebben we  samen met Silvolds Belang ter gelegenheid van 

75 jaar Bevrijding  een blad kunnen verspreiden. Hier hebben we vele 

positieve reacties op gehad. Dank u allen daarvoor. 
 
Begin januari werd Old Sillevold gebeld door Ed Mijnen uit Bennekom 

met de vraag of wij iets wisten van Russische onderduikers in Silvolde 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat was niet het geval maar we zijn 

op onderzoek uitgegaan. Dit extra bulletin is het resultaat. Het hele 

verhaal met de geschiedenis in Rusland en het uitgebreide verhaal in 

de Achterhoek en Duitsland zou zeker vier verenigingsbulletins kun-

nen vullen. Ed heeft het voor Silvolde meest relevante deel in dit bulle-

tin opgeschreven. Een oorlogsverhaal met een happy end. 
 
Het streven is aan het einde van dit jaar weer een bulletin uit te bren-

gen. Als we weer de kans krijgen om avonden te organiseren laten we  

van ons horen. Vooreerst pas goed op jezelf en blijf gezond. 
  
Veel leesplezier, 
André Tangelder (voorzitter) 
 

       
 
 
 
            
          



5  

 

           TWEE PARTIZANEN IN SILVOLDE 
 
 Inleiding 
 
De hoofdrolspelers in dit verhaal zijn:  
 
 Eed Mijnen uit Oosseld  (Doetinchem); 
 Andrej Kozin uit Penza (Rusland); 
 Bernard Belterman uit Silvolde. 
 
Het verhaal speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog en vertelt  de 

belevenissen van Eed en Andrej, geholpen door Bernard in de loop 

van de Tweede Wereldoorlog. Eerst schetsen we hun van elkaar ge-

scheiden jeugd. Daarna werden hun belevenissen sterk met elkaar 

vervlochten. Afgezet tegen het ‘grote gebeuren’ van de Tweede We-

reldoorlog schildert dit gereconstrueerde verhaal kleine, maar voor 

hen die het meemaakten, persoonlijk ingrijpende belevenissen. Bele-

venissen van een paar gewone jongens uit Nederland en Rusland tij-

dens de grote wereldbrand. Op Eed hebben deze gebeurtenissen een 

onuitwisbare indruk gemaakt, die hij tot aan zijn dood in 2015 heeft 

meegedragen.  

Het begin van dit verhaal 
 
Deze speurtocht begon toen mijn broer eind 2019 een keer op bezoek 

kwam en me vroeg hoe we ‘de Russenspullen’, die hij gevonden had 

bij het leegruimen van mijn ouders woning, 

na de dood van onze moeder, het beste zou-

den kunnen bewaren. Hij was - ik denk te-

recht - bang dat het een keer zoek zou raken 

wanneer we dat niet goed zouden regelen. 

We kwamen op het idee om Peter Bresser, 

mijn vriend en  archivaris uit Gendringen, ad-

vies te vragen. Peter antwoordde, toen ik hem dat vroeg, dat hij eerst 
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 wel eens wilde zien wat we hadden en daarop maakten we een af-

spraak in Gendringen. En zo begon het balletje te rollen.  
 
De jeugdjaren 
 
Eed Mijnen 
Mijn vader Eed Mijnen werd geboren in januari 1923 en was dus 17 

jaar jong toen de Tweede Wereldoorlog begon. Hij was nog net te jong 

voor legerdienst (of dienstplicht). De familie Mijnen woonde toen in de 

buurtschap De Pol in Oosseld aan de Bielheimerbeek. 

Ze woonden aan de Bielheimerweg 2, tussen de rijks-

weg van Doetinchem naar Gaanderen en de spoorlijn 

van Doetinchem naar Terborg. Het gezin Mijnen bestond 

uit vader, moeder, dochter Willie, zoon Eed en de groot-

ouders. Willie was de oudere 

zuster van Eed. Zijn beste 

vriend was buurjongen Marius Muller. Marius 

woonde op boerderij ’het Geutje’, 500 meter 

verderop. Ze waren beiden boerenzonen. Eed 

had de lagere landbouwschool doorlopen het 

was de bedoeling dat hij later het bedrijf van 

zijn vader zou overnemen.  
 
Andrej Kozin 
Andrej had een heel bijzonder, typisch  Stalinistisch levensverhaal. Hij 

was het oudste kind in een gezin met acht kinderen. Hij werd in 1922 

geboren en groeide op in  het dorp Praskovino. Het dorp bestaat niet 

meer,  het lag ongeveer 600 kilometer ten zuidoosten van Moskou (3), 

65 km ten zuidwesten van Penza (1) in de buurt van 

Nikolsk (2). In Praskovino was een lagere school met 

slechts vier klassen. Niemand stimuleerde hem om verder 

te studeren, aldus zijn zoon Anatoli. Andrej kon goed te-

kenen, zoals te zien is aan zijn illustraties op de briefjes 

uit Silvolde.  

1933: Eed en  Marius 
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 Zijn vader was molenaar 

en werd begin jaren der-

tig gearresteerd. De be-

schuldiging betrof 

‘diefstal’, omdat hij brood 

(meel?) verstopte en dat 

was in het communisti-

sche Rusland staatsei-

gendom!! Dit schreven 

Elena en Anatoli  

(kleindochter en zoon) in 

maart 2020 over de jeugd 

van Andrej: ’Tijdens de 

collectivisatie verstopten zijn ouders brood omdat het gezin uit acht 

kinderen en grootouders bestond. Het was noodzakelijk om het gezin 

te voeden. Maar iemand schreef een aanklacht en vader werd opge-

pakt omdat hij brood had verstopt. Hij werd meegenomen, niemand 

heeft ooit nog iets over hem gehoord’.  
 
Moeder Martha, alleen gelaten met de kinderen, wist niet hoe ze ver-

der moest leven. De kinderen verhongerden. Martha ging het bos in 

en verhing zich daar. Andrej bleef als oudste en sterkste van de kin-

deren als enige in leven. 
 
Zijn tante nam hem mee en bracht hem naar de stad Serdobsk op 30 

kilometer afstand  van huis. Ze deed zijn schoenen uit, liet hem achter 

op het treinstation en vertrok. Ze wilde hem waarschijnlijk niet meene-

men want er was hongersnood. Andrej, ongeveer acht jaar toen, liep 

op blote voeten door de bossen en over de velden terug naar het dorp. 

Daar werd hij opgevangen door twee gezinnen die geen familie van 

hem waren. Ze verstopten hem en gaven hem om de beurt eten. Zo 

groeide hij op. Volgens mijn vader zei Andrej als ze over deze ver-

schrikkelijk ervaring spraken alleen maar: “muss sein”.  
 

1 

2 

3 
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 Oorlogsjaren tot eind 1944 
 
Eed  
 
Tijdens de bezetting moest Eed vanaf mei 1943 verplicht werken in 

Duitsland in het kader van de Arbeitseinsatz. Samen met een stel 

vrienden, ook boerenzonen, o.a. Marius Muller, wist hij geplaatst te 

worden bij een paar boeren in Oeding, net over de grens bij Winters-

wijk. Eed werd tewerkgesteld bij boer Bernard  Pass.  
Pass bleek een vriendelijke man, zeker geen nazi en fel tegen de oor-

log. Eed moet zich als een zoon gevoeld hebben. Na de oorlog had hij 

nog vaak en goed contact met de familie Pass. Boer Pass had destijds  

nog vier levende broers, die uiteindelijk allemaal in dienst moesten. 

Twee van de vier broers zijn in Rusland gesneuveld. 
 
Ervaringen in Oeding 
 
Eed maakte in Oeding kennis met de buurmeisjes. De Duitse jongens 

waren bijna allemaal in het leger, dus waren de meiden nogal geïnte-

resseerd in de ‘Hollandse’ jonge mannen. En dat ging soms verder 

dan alleen hallo zeggen, heb ik begrepen. 
 
Eed en zijn vriend Marius maakten daar ook kennis met Russische 

krijgsgevangenen, die in een klein krijgsgevangenenkamp in Oeding-
Fresenhorst zaten. De Rus Andrej was van Eeds leeftijd, werkte op 

dezelfde boerderij en hij werd zijn beste vriend in die jaren. Bij boer 

Terschluse werkten zijn vriend Marius en de Rus Sasjka. 
 
Andrej Kozin in de oorlog 
 
In augustus 1941, de Duitsers waren nog in opmars naar Moskou, 

werd Andrej bij Smolensk (halverwege Polen – Moskou) als nauwelijks 

getrainde parachutist in de strijd geworpen. De Russen werden na 

zware gevechten in de pan gehakt en voor hij gevangen werd geno-
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 men, werd bij hem zijn kuit eraf geschoten. Er werden 300.000 Rus-

sen gevangen genomen. 
 
Andrej kwam eerst in een heel groot krijgsgevangenenkamp met 

meerdere tienduizenden gevangenen waar ontelbaar veel Russen van 

de honger en door ziektes omkwamen. De Duitsers waren (bewust?) 

totaal niet voorbereid op dergelijke aantallen gevangenen. Ze werden 

zeer primitief ondergebracht op een stuk weiland, omspannen met 

prikkeldraad. Geen onderkomens, geen toiletten, geen wasgelegen-

heid, geen gezondheidszorg en zo goed als geen eten. Bijna niet te 

geloven wat Wikipedia daarover schrijft:  ‘Elke dag stierven er meer 

Sovjet krijgsgevangenen in nazi-kampen in de herfst van 1941 dan het 

totale aantal westerse geallieerde krijgsgevangenen in de hele oorlog.’ 

en ‘Van de vijf miljoen krijgsgevangenen uit de Sovjet-Unie kwamen er 

3,3 miljoen in Duitse gevangenschap om.’   
O n v o o r s t e l b a a r. 
 
Wonder boven wonder wist Andrej de ontberingen in het grote kamp te 

overleven en te herstellen van zijn beenwond. Op de één of andere 

manier wist hij overgeplaatst te worden naar een klein kamp in Oeding 

(Fresenhorst), om bij boeren te gaan werken en genoeg te kunnen 

eten. Zo kwam hij terecht bij boer Pass, waar later ook Eed Mijnen te-

werkgesteld werd. Ze ontwikkelden in de jaren dat ze samen waren 

een hechte vriendschap. Eed was ingekwartierd bij Pass en mocht 

elke twee weken één zondag met verlof naar huis. Andrej verbleef in 

het ‘Russenlager’ in Oeding-Fresenhorst en moest elke nacht terug 

naar het Lager. Dat lag ongeveer twee kilometer van de boerderij ver-

wijderd.  
 
Vlucht uit Oeding  
 
Begin september rukten de geallieerden vanuit Frankrijk heel snel op 

naar Nederland. Dat leidde tot de algemene gedachte dat de oorlog 

bijna voorbij was. Op Dolle Dinsdag, 5 september 1944, trokken de 
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 Duitsers zich ongeorganiseerd terug en NSB’ers sloegen op de vlucht. 

Toen Eed aan Andrej vertelde dat hij zijn werk voor de Duitsers verder 

voor gezien wilde houden, vond Andrej dat ook voor hem de tijd geko-

men was om ervandoor te gaan. Voor hem bestond namelijk het ge-

vaar dat hij naar een kamp dieper in Duitsland zou worden overge-

bracht. In deze kampen, wist hij uit ervaring, waren de omstandighe-

den meestal zeer slecht en kwamen veel mensen door ontberingen 

om het leven. Op 17 september vluchtten Eed, Andrej en Sasjka uit 

Oeding. Marius was al een paar weken daarvoor gevlucht. 
Op de vlucht liepen ze ’s nachts over de spoorlijn van Winterswijk naar 

Doetinchem en overdag sliepen ze ergens in het bos. Na een paar 

dagen arriveerden ze in Oosseld en verstopten de Russen zich eerst 

in de hooiberg van de boerderij ‘t Geutje van Marius’ ouders. Onder-

tussen groeven Eed, Marius en diens broer Gerrit een hol in ‘de bulten 

van de waterleiding’, een beboste rivierduin ten oosten van de Oude 

IJssel. 

Het Hol 
 
Het hol lag, gezien vanaf de Hulleweg, (vlak) achter de gebouwen van 

de waterleiding. De ingang van de schuilplaats werd goed gecamou-

fleerd. Anjo Muller, de vierde dochter van Marius, mailde: rond Dolle 

Dinsdag zijn ze uit Oeding gevlucht. Eerst verbleven ze een aantal 

dagen in de hooiberg van boerderij ’t Geutje. Het duurde een aantal 

dagen totdat ze de schuilplaats in het bos klaar hadden. De oudste 

broer van Marius, Gerrit, zou meegeholpen hebben. Ze verzorgden de 

Russen stiekem met eten en drinken. Ze praatten er met niemand 

over, zelfs hun goede vriend Wim Spekking hadden ze niets over de 
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vlucht verteld omdat ze bang waren dat hij zijn mond voorbij zou pra-

ten. 
 
De Russen doken onder in het hol en zaten er lange tijd (een maand 

of drie) onder de grond. Alleen ’s avonds gingen ze eruit.  
Eed en Marius waren beiden boerenzoon en hadden, meer dan de 

gemiddelde burger, toegang tot eten en bezorgden dat in het hol. Ze 

hielden het strikt geheim. Ik hoorde van mijn tante Gerda dat mijn va-

der er na de oorlog veel en graag over vertelde, maar het in de oorlog 

ook aan niemand verteld had. In het gezin Mijnen was er soms verba-

zing geweest: “is het brood nu alweer op?”    
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 De Ontdekking, en mijn (Ed) speurtocht 
 
Op een avond/nacht werden de Russen in hun hol ontdekt door een 

stroper uit Silvolde, dat wist ik van Eed. De naam van die stroper wilde 

maar niet uit mijn geheugen komen, ondanks dat mijn vader de naam 

meermalen genoemd had. Ook kwam de naam niet naar boven bij de 

mensen die ik er naar vroeg en die het gehoord moesten hebben, zo-

als mijn broer en mijn neef. Van mijn vader wist ik dat de twee Russen 

door de stroper naar Silvolde gebracht zijn en daar zijn ondergedoken. 
 
Jan Pierik schrijft: ‘toen de oudheidkundige vereniging ‘Old Sillevold’ 

gevraagd werd uit te zoeken waar de schuilplek van de Russen ge-

weest zou kunnen zijn, dachten we in eerste instantie aan Witteveen 

op de Markt. De schuilplek moet dicht bij een kerk geweest zijn en Wit-

teveen is dicht bij beide kerken in Silvolde. Witteveen had een gehei-

me schuilplaats, een dubbele muur tussen zijn winkel en de woonka-

mer. De schuilplaats is alleen via de vloer van de bovenverdieping te 

bereiken. Er circuleren foto's van maar ik wilde de schuilplaats zelf ook 

wel eens zien en ben naar de huidige bewoner van Markt 8 gegaan 

om dat te vragen. Helaas was het niet mogelijk om de schuilplaats te 

bekijken, de toegang is nu afgedekt met laminaat. Hij wist niets over 

Russen in de oorlog, maar dat zegt nog niet zo veel, omdat hij er pas 

kort woont.`  
 
Belterman?  
 
Onduidelijkheid over de naam bleef totdat  André Tangelder en Jan 

Pierik mij periodieken stuurden van hun vereniging. 
Ik nam die door en las daar in het boekje het artikel ‘Silvolde - 13-06-
1943 aan een ramp ontsnapt’ iets waarvan ik bijna van mijn stoel viel 

van verbazing en herkenning. Maarten Koudijs schreef: ‘Jan Belter-

man vertelt hoe hij samen met zijn broer Ben en Chiel Kunst een En-

gelse piloot naar dokter Ris aan de Ulftseweg in Silvolde brengt.  
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 De piloot is met zijn vliegtuig vlak achter hun huis neergestort.’  

Ik herkende op slag de naam. Ik zag ook dat zijn huis vlakbij de Her-

vormde kerk in het centrum van Silvolde stond, zoals door mijn vader 

was beschreven! Later werd de naam bevestigd door mijn broer. Ook 

Marion Muller, de dochter van Marius, klonk de naam Belterman ver-

trouwd in de oren. Ze kwam zelf op: “de naam begint geloof ik met een 

B… ….uhhh.….”  
 
De twee partizanen in Silvolde 
 
Toen ik eindelijk de naam Belterman gevonden had, zijn Jan en André 

van ’Old Sillevold’ verder gaan zoeken.  
Uiteindelijk kwamen ze 

bij Leo en Lucie Belter-

man, kinderen van Jan 

Belterman uit Silvolde en 

Sophie Jacobi uit Dinx-

perlo. Jan Belterman is 

de oudste zoon van Ber-

nard Belterman. Ze 

woonden in de oorlog op 

nummer B21, later Ker-

kenstraat 9, pal naast de 

Hervormde kerk in Sil-

volde.  
Jan Pierik mailde: ‘André is inmiddels flink aan 't speuren geweest en 

heeft ook met Lucie gesproken en ze kent het verhaal. We gaan bin-

nenkort met Lucie en Leo  Belterman praten.’  
Jan Pierik: ‘Hier moet dus de zolder geweest zijn waar de  Russen een 

aantal maanden ondergedoken waren; de rechterhelft van dit brede 

huis voor de kerk. Bernard Belterman was bekend als stroper en had 

een fret voor de jacht op konijnen. Bernard ging regelmatig naar het 

bos tussen Gaanderen en Doetinchem om konijnen te vangen. Hij 

heeft daar eind 1944 de twee Russen gevonden'. Het onderduikhuis 
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 stond vlakbij de Hervormde kerk in het centrum van Silvolde (zie foto), 

zoals door mijn vader beschreven; de Russen konden vanuit hun 

schuilplaats de kerk zien. Daar hebben ze, op een zolder, ondergedo-

ken gezeten tot de bevrijding in maart 1945. Volgens Eed is het dus 

voorgekomen dat de Russen op zolder zaten, terwijl een groep Duit-

sers tegelijkertijd beneden in de kamer verbleef.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                 Kerkenstraat 9-11 
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 Een foto van de Ker-

kenstraat waarop 

rechts nog net de muur 

van Kerkenstraat 9-11 

te zien is. Het huis is 

helaas afgebroken.  
 
 
 
 
 

 
Staand vlnr: Ben(nie) Belterman jr. (jongere 

broer van Jan) en zijn vader Bernard Belterman 

sr. 
Zittend vlnr: Sasjka en Andrej. 
 
 
Op de achterzijde van deze foto staat een 

handgeschreven tekst in het Russisch, maar 

een andere dan op de foto van Eed Mijnen. 
 
 
 
 

Bernard Belterman 
 
Bernardus Johannes Belterman kwam van oorsprong uit Voorst en 

was getrouwd met Johanna Jansen uit Doesburg en ze hadden drie 

zoons: Jan (1923), Ben (1925) en Tonnie (1938). Bernard werkte bij 

houtzagerij Kemperman aan de Terborgseweg in Silvolde.  
Bernard was stroper en kwam zodoende wel eens in het bos waar de 

twee Russen verstopt waren. In de winter van 1944 heeft hij ze ont-

dekt. 
 

Silvolde. Kerkenstraat  
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 Gelukkig was Belterman nogal anti-Duits en kende hij verzetsmensen. 

Langer in het hol blijven was voor Andrej en Sasjka met de winterkou 

niet alleen te koud, maar vanwege sporen in de sneeuw ook veel te 

gevaarlijk want er kwamen toch vrij regelmatig mensen in het bos. 

Soms zelfs groepen Duitse militairen. Van Anatoli, de zoon van An-

drej, hoorde ik later nog het volgende verhaal hierover: ‘Op een dag 

kwamen Duitsers in het bos, met honden (zoeken). Een hond rook ze 

en begon bij de ingang te krabben. Sasjka sloeg de hond heel hard 

met een stok en de hond ging er jankend vandoor. Ze werden niet ont-

dekt’. In overleg met Eed en Marius is toen besloten dat Belterman de 

Russen mee zou nemen naar Silvolde om ze daar bij hem in huis te 

verbergen. Het commentaar van Ria van Raaij uit Silvolde: ‘Ik wist dat 

het plan eerst was om ze naar het klooster in de Slangenburg te bren-

gen, maar dat bleek te riskant want daar reden Duitse tanks’.  
 
Bijgaande tekening is door één van de Russen, waarschijnlijk Andrej, 

gemaakt en diende als illustratie op een briefje dat hij Eed vanuit zijn 

nieuwe onderduikadres in Silvolde stuurde. Het laat de tocht over het 

spoor van de Pol naar Silvolde zien. De voorste man met de hoed is 

zeer waarschijnlijk Belterman. Bernard droeg altijd een hoed. 
 
‘Doetinchem in oorlogstijd’ van Inge Volker  
Bij hun bezoek aan Bennekom vertelden Ans en Marion Muller over 

een boek ‘Doetinchem in oorlogstijd’ uit 1996 waarin o.a. het verhaal 

over het hol opgetekend was. De auteur Inge Volker schreef de erva-

ringen van Eed en Marius op: 
‘Op een dag in oktober 1944 liep de heer J.B. Belterman uit Silvolde in  
het bos achter het pompstation van de WOG te Gaanderen. Hij was uit  
op wilde konijnen, maar vond iets heel anders. Hij stuitte op een hol 

waarin twee mannen bleken te zitten. Zij vertelden hem in gebroken 

Duits dat ze Russische krijgsgevangenen waren en dat zij met behulp 

van een Nederlandse vriend gevlucht waren uit hun Lager, even over  
de grens bij Winterswijk. Zij waren zolang in het bos verstopt en 

wachtten daar op de bevrijding. Hun Nederlandse vriend bleek Eduard  
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Mijnen te zijn, een jongen uit Gaanderen, die evenals deze twee Rus-

sen door de Duitsers tewerkgesteld was in het Duitse plaatsje Oeding 

bij Winterswijk. Daar hadden zij anderhalf jaar samen op het land ge-

werkt, waarbij een hechte vriendschap was ontstaan tussen Eduard en 

één van de twee Russen, Andrej Kozin. Toen Eduard op of vlak na 

Dolle Dinsdag (5 september 1944) aan Andrej vertelde dat hij zijn werk 

voor de Duitsers verder voor gezien wilde houden, vond Andrej dat 

ook voor hem de tijd gekomen was om ervandoor te gaan. Voor hem 

bestond namelijk het gevaar dat hij naar een kamp dieper in Duitsland 

zou worden overgebracht. In deze kampen, wist hij uit ervaring, waren 

de omstandigheden meestal zeer slecht en kwamen veel mensen door 

ontberingen om het leven. 
Tegen kerstmis, precies weet ik (Eed) het niet meer, begon het te vrie-

zen en moest ik met hen naar huis. Als er sneeuw kwam kon je ze na-

melijk zo ontdekken. Op een avond hoorde ik van Andrej en Sasjka, 

dat iemand hen gevonden had en van plan was hen naar huis te ha-

len. We spraken af dat die man mij de volgende avond in het bos zou 

ontmoeten. Hij kwam met de fiets door de struiken en zei: ”Vriend zal 

ik maar zeggen” en drukte mij de hand. “Ik ben Belterman en haal de-

Wie de drei Partisan gegeinen nach Silffolde’ 
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 ze jongens naar huis in Silvolde, dit is zo geen leven”. Ik kon aan de 

man zien dat hij kordaat was en nergens bang voor. Wat een opoffe-

ring voor jongens die hij niet eens kende. Ze besloten dat Belterman 

de Russen mee zou nemen en dat Marius en Eed voor eten zouden 

zorgen. Eed: “We spraken af dat hij twee of drie keer in de week zou 

komen en wat ik kon missen aan eten op zou halen.” Belterman haal-

de dus twee of drie keer per week eten bij Eed. Thuis bij Eed hadden 

ze een klein boerderijtje en konden ze makkelijker aan eten komen. 
 
‘Ik ben één keer bij ze geweest. Toen zat de Duitse Wehrmacht bene-

den in de keuken en mevrouw Belterman stuurde mij gewoon naar 

boven naar de jongens. Wij konden ze horen praten. Ik stond versteld 

van de moed van deze mensen.’ 
 
Dit verklaarde mij (Ed) de vraag hoe dat nou precies zat met het eten 

voor de Russen in hun Silvolde-tijd: Ik wist nog dat Eed vertelde dat hij 

(mede) voor  het eten zorgde en toch vroegen de Russen, in een brief-

je dat bewaard bleef in de 'Russenspullen' van mijn ouders, of hij niet 

alsjeblieft op bezoek wilde komen. Eed heeft in die tijd, bleek mij dus 

later, zelf bijna geen contact met ze gehad. Ik neem aan dat hij het 

risico te groot vond, nadat hij een keer in het huis van Belterman tegen 

een groep Duitsers was aangelopen.   
 
1945 
 
De Russen, Andrej en Sasjka, hadden vanaf hun onderduik in Silvol-

de, eigenlijk geen contact meer met Eed en Marius. Eed beperkte zich 

tot het aanleveren van voedsel, wat telkens door een ander vervoerd 

werd. Wat ik nog teruggevonden heb zijn de briefjes bij ‘de Russen-

spullen’ van Sasjka en Andrej, vooral uit begin 1945. Of en zo ja hoe 

Eed de briefjes beantwoord heeft blijft onduidelijk. 
 
Het mandje/kistje van stro dat zich ook bij 'de Russenspullen' in de 

nalatenschap van mijn ouders bevindt is in die tijd door de Russen ge-
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 maakt; Marius heeft er ook zo één gekregen!  
Er zijn bij ‘de Russenspullen’, ook een stuk of vijf briefjes uit die perio-

de van de Russen aan mijn vader bewaard gebleven.  
Gedateerd op 7, 11, 18 januari, 6 en 20 februari. De brieven zijn ge-

schreven op de blanco zijde van een orderbon voor een emailleerfa-

briek. Het gebruik van de-

ze bonnen als briefpapier 

illustreert de  papier-

schaarste. Het zijn kleine 

briefjes, geschreven in La-

tijnse letters in hun eigen 

plat Duits-Nederlands taal-

tje. Het is bijzonder te zien 

hoe deze mannen die in 

krijgsgevangenschap leef-

den, heel creatief in een 

vreemde en deels zelf ont-

wikkelde taal wisten te 

communiceren. Russisch 

lijkt in de verste verte niet 

op Duits. Met enige moeite 

hebben we (Peter Bresser 

en ik) ze kunnen vertalen. 

Het is mij niet bekend hoe 

de briefjes bij mijn vader 

belandden en ook niet of 

en wat hij antwoordde. 
 

 
In de briefjes staat, samengevat:  
7 januari (zie blz. 20) 
We leven goed en we zitten hier goed. We zijn bij een goede arbei-

dersfamilie, ze kunnen moeilijk eten krijgen. Vergeet ons niet. 

De binnenkant van het deksel 
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11 januari: (zie blz. 22 onderaan). 
We hebben ons gewassen en schone kleren aangetrokken. We zijn 

heel blij met Belterman. 
 
18 januari :  
De oorlog is nu gewonnen, bezoek ons a.u.b. We luisteren elke avond 

naar radio Moskou. Oom Stalin zei: we gaan vooruit, elke keer.  
We denken dat de vrijheid nu snel komt. Nu moet de Tommy nog ver-

der en dan is het klaar. Heb je tabak? 
 
6 februari: (zie blz. 23). 
We werken allebei aan een mandje. De Russen staan 60 km voor Ber-

lijn. We denken dat we naar de andere kant van de Oude IJssel moe-

ten. Doe de groeten aan je zuster. 
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20 februari (zie onder en blz. 22 bovenaan).   
Waarom ben je zondag niet gekomen? (Ed: Eed is de vorige keer ge-

schrokken van de ook in het huis aanwezige Duitsers).  
Belterman neemt jouw mandje mee naar De Pol (Ed: ouderlijk huis 

Eed).We gaan niet naar de overkant, we blijven hier. Help ons anders 

moeten we weer in gevangenschap. Kom op bezoek a.u.b.  
 
‘Rot Front, hallo kameraad 
we leven nog verder, Andrej was ziek, is nog ziek maar niet zo erg 

meer. We hebben zondag de hele dag gewacht maar jij bent niet ge-

komen, waarom weten we niet’ 
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 Eed begin 1945 
 
Eed meldde zich, om niet op te vallen, begin 1945 weer aan bij de 

Duitsers in de regio Doetinchem en werd tewerkgesteld bij de TODT in 

de regio alwaar hij geholpen heeft om verdedigingswerken 

(tankgrachten)  aan te leggen. Eed heeft gewerkt aan de delen van de 

Westwall in de buurt van Doesburg. De verdedigingstellingen werden 

daar aangelegd om de oprukkende geallieerde troepen te kunnen 

weerstaan.  
 
Op dit Arbeitsausweis staat beschreven dat : 
- Het is uitgegeven op 18 januari 1945; 
- Dat de houder dient bij de bouw van de Westwall in de regio Does-                  

burg; 
- Dat de houder recht heeft op vrije passage van en naar huis; 
- Dat de fiets van de houder niet in beslag mag worden genomen. 

Arbeitsausweis van Eed  
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 Eed moest zich op één van de dagen waarop Doetinchem werd ge-

bombardeerd, in verband met zijn werk bij de TODT, melden bij een 

kantoor van de Duitsers in Doetinchem. Net toen hij er was, begon het 

bombardement. Hij was altijd erg alert op dit soort dingen, getuige het 

feit dat hij als eerste in een éénmansgat wist te springen. Seconden 

later probeerden nog enkele mensen in hetzelfde gat te schuilen en 

die lagen bovenop hem. In tegenstelling tot zijn buurjongen, die zich 

ook moest melden, maar iets later vertrokken was, overleefde hij het 

bombardement.  

De bevrijding en daarna 
 
De geallieerden kwamen eind maart bij het dorp Megchelen Nederland 

binnen vanuit Duitsland. Er is voordien in Duitsland al heel hard ge-

vochten van Nijmegen tot en met de oversteek van de Rijn. Ze waren 

vanuit Nijmegen in zuid-oostelijk richting gegaan (slag in het 

Reichswald) naar Wezel. De Britten en Canadezen staken tussen We-

zel en Rees de Rijn over en trokken van daaruit in twee richtingen: a. 

naar het zuidoosten om het Ruhrgebied in te nemen en b. in noordelij-

ke richting om Nederland boven de rivieren te bevrijden. Na Megche-

len (bevrijd 28 maart 1945) trokken ze noordwaarts langs de Oude 

IJssel.            
 
De bevrijding van Silvolde  
 
De opmars van de geallieerden verliep na de verovering van Megche-

len op 28 maart, waar ook slechts één dag gevochten werd, snel. Op 

29 en 30 maart werden Gendringen en Ulft bevrijd en op 31 maart was 

Silvolde aan de beurt. De Duitsers boden geen zware tegenstand en 

in één middag werd de klus geklaard. Daarna trokken de Canadezen 

verder richting Terborg en Doetinchem, de Engelsen gingen daarna 

verder richting Varsseveld. In de uitgave ‘Silvolde 75 jaar geleden be-

vrijd’ van Silvolds Belang van april 2020 is een uitvoerige beschrijving 

te vinden. 
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 Dit kaartje laat de route zien die de geallieerden namen bij de bevrij-

ding van Silvolde. Er is in en rond Silvolde niet zwaar gevochten. Bij 

Reijrinks molen is er wel een hevige strijd gevoerd. Wat ik weet is dat 

de buurt van Bernard Belterman heel verbaasd was dat hij met Rus-

sen aankwam, die tot verbazing van de buren blijkbaar bij hem onder-

gedoken gezeten hadden!   
 

De bevrijding van De Pol 
 
De Pol is naam van de buurt waarin het ouderlijk huis van Eed aan de 

Bielheimerweg stond. Het lag halverwege de Terborgseweg van 

Gaanderen naar Doetinchem. 
Vlak voor de aankomst van de Canadezen, eind maart 1945, bliezen 

De pol 

Silvolde 
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 de Duitsers de brug in de Terborgseweg over de Bielheimerbeek op. 

Volgens mijn vader kwamen de brokstukken van de brug op en door 

het dak van hun boerderijtje dat ruim honderd meter verderop stond! 

Boer Huiting had een eigen brug en ook die was al met springladingen 

voorzien. Huitink wilde zijn brug echter niet laten vernielen en heeft ’s 

nachts de draden doorgeknipt, zodat deze gespaard bleef.  
De Canadezen gebruikten daarom zijn brug en omdat het al aan het 

einde van de dag was, parkeerden ze  al hun materiaal op het land 

van Huiting en Mijnen, direct achter de brug. Ze overnachtten bij ver-

schillende boerderijtjes in de omgeving, o.a. bij Mijnen. Mijn vader ver-

telde dat het land erg omgeploegd was door de rupsbanden van de 

kerende tanks. Bijzonder is ook nog dat ik later hoorde dat het gezin 

Mijnen toen voor het eerst ‘negers’ zag.  
 
Na de Bevrijding, vanaf april 1945 
 
Na de Bevrijding eind maart 1945, gingen de Russen terug naar ‘De 

Pol’ in Oosseld. Ze wilden wel terug naar Rusland, maar durfden niet  
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 goed, want ze hadden zich overgegeven en ze wisten dat dat niet 

mocht. Om zich tegenover de Sovjetautoriteiten in te dekken vroegen 

ze de burgemeester om een schriftelijke verklaring dat ze:  
a. gevlucht waren uit Duitse krijgsgevangenschap;  
b. in Nederland zes maanden ondergedoken hadden gezeten; 
c. in Nederland in het verzet hadden gezeten.  
Punt c. is zeer waarschijnlijk niet waar, maar hebben ze erbij verzon-

nen om hun verhaal kracht bij te zetten - denk ik -. 
 
Pas toen ze de verklaring na enkele maanden kregen, gingen ze met 

een gevangenentrein terug naar Rusland. Andrej schijnt nog geaar-

zeld te hebben, maar een derde Rus, genaamd Victor die ze kenden 

vanuit Oeding, en die zich bij hen aangesloten had, (ik meen me te 

herinneren dat mijn vader zei dat Victor een fanatiek communist was), 

zou het doorgedreven hebben.  
 
Jaren Later  
 
Brief van Andrej uit 1973 
 
Eed heeft na de oorlog meerdere brieven naar Andrej verzonden, 

maar kreeg in eerste instantie geen reactie.Toen Eed er al niet meer 

op rekende kwam er in 1973 toch nog een brief van Andrej uit Rus-

land. We lazen dat hij de brieven nooit gezien had tot dat moment, 

omdat hij op een ander adres woonde. 
Ik vermoed dat ex krijgsgevangen, in het Stalinistische Rusland van na 

de oorlog, als ‘verraders’ een reisverbod hadden en dat brieven naar 

het Westen streng gecensureerd werden. Het reisverbod is waar-

schijnlijk de oorzaak dat hij de brieven van Eed zo lang niet gezien 

heeft.  
 
Samengevat stond er in zijn brief : Ik weet nog bijna alles van Oeding, 

de vlucht uit Oeding en de onderduikperiode. Het gaat me nu goed, ik 

woon en werk, als tractor- en combinechauffeur, op een collectieve 
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 boerderij in de buurt van Penza (560 km zuidoostelijk van Moskou), ik 

ben getrouwd en we hebben drie zonen. Het salaris is niet slecht. We 

hebben een eigen huis met een groentetuin, een eigen koe, vijf scha-

pen en één varken en dertig kippen.  
 
Later heb ik gelezen dat bijna alle krijgsgevangenen gestraft zijn met 

deportatie, omdat ze de order van Stalin hadden genegeerd : “Geen 

stap achteruit”. Nagekomen bericht uit Rusland (juni): Pas in 1968 is 

Andrej officieel gerehabiliteerd en werd hij weer volwaardig burger 
Tot zover de brief van Andrej. 
 
Op 23 april 2020 dook, niet meer verwacht en tot mijn grote vreugde, 
nog de brief van Eed aan Andrej uit 1974 nog op.  
 
Brief van Eed 1974  
 
In mijn contacten met Rusland kreeg ik 23 april 2020 een kopie van de 

brief die Eed in 1974  aan Andrej 

stuurde. Het origineel ligt in het mu-

seum van een school in het dorp 

Panovka van het Kolyshleysky dis-

trict. Dit is vlakbij het geboortedorp 

van Andrej.  
 
Hoofdlijnen van de brief zijn: 
Eed weet nog hoe ze destijds ver-

trokken, met drie man op een oude 

fiets en hij informeert naar de reis. 

Belterman was inmiddels overleden 

en mevrouw Belterman moest hui-

len toen hij haar vertelde over het 

contact met Andrej. Een bezoek 

aan Rusland zal moeilijk te regelen 

zijn omdat hij een eigen boerderij heeft en hij daar eigenlijk niet weg 

kan. Maar hij wil graag contact houden door elkaar een paar keer per 
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 jaar te schrijven. Hij heeft de foto’s en briefjes van Andrej altijd be-

waard als herinnering. En hij eindigt met ‘schrijf snel’.  
Daarna is er, voor zover ik weet, geen contact meer geweest.  
 
ANDREJ 

Na terugkeer in de Sovjet-Unie werd Andrej, omdat hij zich aan de 

Duitsers overgegeven had, veroordeeld tot een jaar dwangarbeid in de 

kolenmijnen van Donbass (Oekraïne). Elena schreef daarover: 

‘Gevangenschap in Duitsland was hetzelfde als een stigma voor een 

Russische soldaat’. Als ex-gevangene kreeg Andrej na de dwangar-

beid zo goed als zeker een reisverbod en een schrijfverbod  
 
Na een jaar kwam Andrej vrij en hij werkte op een kolchoz in de buurt 

van zijn geboortedorp, 65 km ten zuidwesten van Penza. Hij trouwde 

daarna met Mary. Ze kregen drie zoons, waarvan de oudste twee in-

middels zijn overleden. Zijn jongste zoon Anatoli en kleindochter Elena 

(Elena is een dochter van een andere zoon, Alexander) schreven over 

de tante van Andrej die hem op het station van Serdobsk achterliet: 

‘De tante kwam later naar Andrej in Nikolsk toen hij al getrouwd was, 

rond 1965, en vroeg hem om vergeving voor haar gemene daad. Ana-

toli (Ed: De zoon van Andrej, toen een jaar of tien) herinnert zich dit 

moment. Hij zei dat Andrej erg beledigd was, dat hij niet stil kon zitten 

en constant door de kamer liep. Zijn tante huilde erg en vroeg hem om 

haar te vergeven.’ Andrej stierf in 1979 aan een hersentumor. Elena: 

‘hij was lang ziek, hij werd behandeld, maar de ziekte was sterker. De 

medicijnen in de jaren zeventig waren niet erg goed. Hij had ernstige 

hoofdpijn, maar hij probeerde vol te houden, hij was nooit opstandig 

en hij liet alles gelaten over zich heen komen.’  
 
2 mei 2020 door Ed Mijnen  
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Andrej 1945 

1ste Zoon, 

Michael  � 

2de Zoon, 

Alexander � 

3de Zoon, Anatoli. 
Contact  Ed 

Elena, contact Ed 

Vladimir Eugene 
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 Naschrift: veel mensen hebben me geholpen dit verhaal uit allerlei 

fragmenten samen te stellen. Ik wil allen hierbij hartelijk danken. Een 

bijzondere dank is er voor de medewerkers van “Old Sillevold”. Die 

veel speurwerk voor mij hebben gedaan. Het is een moeizame zoek-

tocht geweest, maar ik heb er graag aan gewerkt en ben erg tevreden 

en blij met het resultaat.   

                                                                                                             

Staand vlnr: Sasjka, Andrej, Victor 
Zittend : Marius en Eed 

Het boek met het volledige verhaal is op te vragen bij Ed Mijnen:  
         emijnen@gmail.com 
         * als pdf (gratis) 
         * als boek (prijs € 15)  
Boek aanvragen binnen drie weken na verschijnen van dit Bulletin.   
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Op de achterzijde van de foto staat deze Russische handgeschreven 

tekst:  
 
Vertaling: 
 
Eduard Mijnen 
Van Russische kameraden 
Andrej Kozin, Aleksander Netkalov 
Op de dag van onze vrijheid 
Holland, Gaanderen, 
16 april 1945    



 

 
 
 
 
   

 

 
 
 

 

Dit is de achterkant van de foto met Bernard Belterman (zie pagina 2). 
 
Vertaling: 
 
Aan Bernard Belterman 
Een respectvol man van het gezin, 
In wiens huis de Russische krijgsgevangenen onderdoken, nadat ze 

ontsnapten aan de Duitse bloedige dwangarbeid. 
De foto is gemaakt op de dag van onze algemene bevrijding van ons 

vier. 
A.Netkalov 
A.Kozin 
 
Holland, dorp Silvolde 
15 april 1945 
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Paul Klomberg Assurantiën 
Winkelhorst Ledermode 
Jan en Ingrid Steverink van de Slaege 
Frank’s Barbershop Haarmode 
Brasserie ‘Bij Ons’ 
Maurits Heebink Tuinbeheer 
Rijnlandhaven Makelaardij 
Mijnen Media.nl  
Van Balveren Fiets & Fitness 
Ronald Haank Bouwkundige constructies 
Hovenier Biljoen Groen & Liemers -Hendriks 
Welkoop Silvolde 
Van Giersbergen Motorrevisie 
Automobielbedrijf Willemsen  
Peak Fit 
Autobedrijf Ten Have 
Creatieplein 
Adviesburo Top-ibc en Iesseler interieur 
Annelies en Dick Mulders 
Robert Saalmink Administratiekantoor 
Jos de Bakker 
Tuincentrum Steentjes 
Koperslagerij D. Wissink 
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Administratie en belastingadvies Te Poele-Bruil  
Bakker Ten Have 
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