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Honger in de Sovjet 
unie 

• Per 1927 Stalin, onteigening van de boeren 
• Veel graan exporteren voor financiering staat 
• Verzet breken door honger, meedogenloos 
• Vooral graanregio’s, 2 tot 4 miljoen doden 
• Vader Kozin hield graan achter voor gezin 
• Gearresteerd en nooit meer gezien 
• Gezin Kozin verhongerde
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Russische krijgsgevangenen

Eed: dan zei Andrej: “Ik ga nooit meer naar een groot kamp, want daar 
heb ik veel vrienden dood zien gaan”. Daar zaten ze met 60.000 man 
in een omrasterd terrein en elke morgen waren er paar vrachtwagens 
vol gestorvenen. Dat is heel gruwelijk geweest. Van de kou (Polen, 
januari 1943!) en van de honger. Dan smeten ze er zo een beetje brood 
in en werd er ruzie om gemaakt. De sterkste won dan, zo is de mens.  



Andrej sliep in het Russen 
kamp 

Eed sliep bij boer Pass

1943 - 1944

Russen kamp

Andrej en Eed hadden het goed bij 
boer Pass. Eed voelde zich welhaast 
een zoon
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Over Pass
Eed: “Ja ik wist wel dat hij heel …… Hij wist 
gewoon dat wij er vandoor gingen. Ooh, dat 
was een prima kerel !!” 
Anatoly: “Ja, mijn vader sprak heel goed over 
boer Pass. De Russische gevangenen aten 
altijd aan dezelfde tafel met de Pass-familie. 
Toen de Russen na de bevrijding uit Nederland 
kwamen, viel boer Pass op zijn knieën en 
huilde, dacht dat ze hem kwamen doden, ... 
maar ze bedankten hem dat hij hen niet als 
vee behandeld had, maar als mensen.”



Hol

volgende

6 – 8 sept 1944 

Verder over de spoorlijnVerdwaald, weg gevraagd, telefoon 
vernield

Door de weilanden en bossen2 nachten gelopen, overdag in het bos 
geslapen

Vucht na Dolle Dinsdag 
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Sasjka
Andrej

Marius Eed

In het 
hol

Eind december 1944 werden ze ontdekt 
door Bernard Belterman, waarna ze naar 

Silvolde vertrokken

Voedsel 



December 1944, lopend naar Silvolde
Eed keek toe hoe de Russen 
vertrokken. 40 jaar later 
vertelde hij het aldus, 
hoorbaar geëmotioneerd:  
“en toen ben ik daar gaan 
zitten in de struiken aan de 
spoorbaan en jawel hoor: 
daar gingen ze. Ja mooi is 
dat, gooh … Je vader 
voorop liepen ze weer 
langs de spoorbaan.”



‘s nachts, eerst over het spoor 
gelopen

Eind 1944

Belterma
n

daarna door de weilanden en tuinen



Vanuit Silvolde naar de Pol



Ben Bernard 

Andrej Sasjka 

Belterman

April 1945

Na de bevrijding gingen de Russen op 
de fiets terug richting Rusland. 
Ergens in Duitsland gingen ze verder 
met de trein



Waardering voor Belterman
Op verschillende plaatsen in het interview maakte Eed 
opmerkingen die getuigen van veel respect en waardering 
voor Belterman: 

“Ik vond je vader verschrikkelijk moedig. Hij kende ze 
helemaal niet. Vreemde mensen, vreemde jongens en om 
dat te doen. Dat hadden er hem niet veel nagedaan hoor!” 

“Een kordate kerel was dat, gruwelijk. Dat was toch een 
man.  Ja, de familie Belterman heeft heel veel goeds 
gedaan.”
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Andrej’s zelf gebouwde huis
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Briefwisseling en de emoties 

Anatoly: “vader dronk wodka en huilde twee weken 
na de brief van Eed...” 

Dirk Hoitink: “Ik weet nog heel goed dat jouw vader 
vroeger vaak over die tijd vertelde. De naam Andrej 
heb ik heel vaak gehoord. Ik zal in die tijd rond de 
tien jaar oud zijn geweest. Ik weet ook nog dat hij de 
brief van Andrej kreeg en dat hij daar helemaal vol 
van zat.’
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Anatoly Kozin

Het landschap waarin Andrej en zijn nazaten 
leven
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