
Verhaal van een kind van een Duitse militair in
‘De oorlog gaat nooit voorbij’
Boek over Tweede Wereldoorlog in Overijssel vertelt lokale verhalen

Familie Eppink zet zich in voor bedreigde heidebijen

In het boek ‘De oorlog gaat nooit voorbij. Overijssel 1940-1945’ worden lo-
kale verhalen verzameld van mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Te-

gelijkertijd zendt RVT Oost t/m 17 april elke dag een minidocumentaire uit. “Het geeft voldoening dat
wij nog zoveel nieuwe, bijzondere oorlogsverhalen in dit boek konden samenbrengen”, aldus Ewout
van der Horst, projectleider en historicus bij Stichting IJsselacademie én een van de schrijvers van het
boek.

LOSSER

In Beuningen (gemeente Losser) wordt
een ware bijenidylle aangelegd voor hei-

debijen en andere bijensoorten. De familie Eppink heeft een eigen
heideterrein langs de Dinkel. Met advies en financiële ondersteu-
ning van de Bijenbeweging Overijssel zorgen zij dat het heideter-
rein zich ontwikkelt als leefgebied voor heidebijen en andere
dieren en planten die verbonden zijn aan heideterreinen. Ook leg-
gen zij een bloemenweide aan. Om de bijenidylle compleet te
maken, worden inheemse bomen en struiken geplant die verspreid
in het jaar bloeien en daarmee ook voedsel bieden aan bijen en an-
dere insecten.

BEUNINGEN

Frans Schmolzer werd geboren uit
een relatie tussen een Nederlandse
vrouw en een vijandelijke soldaat. Hij
reconstrueerde het schrijnende le-
vensverhaal van zijn moeder, Truus
ter Laak uit Overdinkel. Na de oorlog
schreef ze op hoe ze als jonge moe-
der het onbegrip in haar omgeving
beleefde: “En dan die nachten waarin
je huilend wakker wordt. Je weet niet
waar je het zoeken moet.” In Neder-
land lopen naar schatting zo’n
15.000 kinderen van Duitse militai-
ren rond. “De oorlog is een heel ge-
voelig onderwerp. Het roept
gevoelens van trots en saamhorig-
heid op, maar ook van angst en
schaamte.”
Ze zijn er namelijk nog, directe oog-
getuigen van de Tweede Wereldoor-
log in Overijssel. Slachtoffers van
bombardementen, leden van het ver-
zet, of overlevenden van de holo-
caust. Hoogbejaarde getuigen doen
75 jaar na dato hun verhaal. De oor-
log heeft ook zijn sporen nagelaten
bij de nabestaanden. Het lijkt wel
alsof de onverwerkte emoties van
hun ouders alsnog aan de opper-
vlakte komen. 
“Al 75 jaar vrijheid. De oorlog lijkt zo

Mariël Eppink vertelt: “Wij zijn al lan-
gere tijd in gesprek met Landschap
Overijssel over het uitbreiden van de
heide op onze locatie. Toen we hoor-
den dat het slecht ging met de bijen
dachten wij: daar willen wij helpen
verandering in te brengen. Wij kun-
nen een groot gedeelte van de maat-
regelen zelf uitvoeren en
financieren, maar zochten aanvul-
lend naar advies en een stukje sub-
sidie. Toen de Bijenbeweging
Overijssel op zoek bleek naar heide-
terreinen om het leefgebied van de
heidebijen te versterken, was dit een

mooie kans voor ons om echt aan de
slag te gaan. Michiel Poolman, eco-
loog bij Landschap Overijssel en ver-
bonden aan de Bijenbeweging
Overijssel, heeft ons ter plekke eco-
logisch advies gegeven over de in-
richting en ontwikkeling van ons
terrein. We ontvangen daarnaast een
bijdrage van de Bijenbeweging
Overijssel om de geadviseerde maat-
regelen uit te voeren.”

Aan de slag!
“Hoe mooi is het om te genieten van
de natuur zo dicht bij huis? Dat be-

seffen we ons in deze tijd nog veel
meer. Inmiddels zijn de eerste maat-
regelen uitgevoerd en is het heide-
terrein deels vrijgesteld, zodat er
meer licht op valt en de heide de mo-
gelijkheid krijgt zich uit te breiden.
De volgende stap is het inzaaien van
de bloemenweide en de aanplant
van bomen en struiken. Een deel
voeren we zelf uit en een deel kun-
nen we laten doen dankzij de finan-
ciële bijdrage van de Bijenbeweging
Overijssel. We kijken uit naar het uit-
eindelijke resultaat en hopen veel
bijen, andere insecten en diersoor-
ten te verwelkomen.”

Het gaat niet goed met onze
bijen
“Wilde bijen zijn één van de meest
bedreigde insectensoorten. Meer
dan de helft van de bijensoorten die
in Overijssel voorkomen, is afgeno-
men. En dat terwijl tenminste 80%
van onze wilde planten, voedselge-
wassen en sierplanten voor hun be-
stuiving afhankelijk zijn van insecten
zoals bijen. Bovendien staan bijen op
het menu van onder andere vogels.
Ze vormen daarmee een onmisbare
schakel in onze ecosystemen,” vertelt
Michiel Poolman. De Bijenbeweging
Overijssel werkt daarom aan een sa-
menhangend bijenlandschap in
Overijssel. Dit doen zij door kennis-
overdracht over bijen en bijvriende-
lijk beheer en door goede
initiatieven, zoals die van de familie
Eppink, te stimuleren en te verbin-
den. EIS Kenniscentrum voor Insec-

ten heeft in opdracht van de provin-
cie onderzoek gedaan naar de bijen-
fauna in Overijssel. Hieruit bleek dat
het onder andere met wilde bijen die
verbonden zijn aan heideterreinen
erg slecht gaat. De Bijenbeweging
Overijssel legt in verschillende acties
de focus op de aandachtsoorten die
naar voren kwamen in dit onderzoek,
zo ook de heidebijen.

Bijenbeweging Overijssel
De Bijenbeweging Overijssel is een
samenwerking van provincie Overijs-
sel, Natuur en Milieu Overijssel,
Landschap Overijssel, EIS Kenniscen-
trum Insecten, LTO Noord en Imker-
vereniging Nederland. De
Bijenbeweging Overijssel is aange-
steld om bestaande bijen-initiatie-
ven te ondersteunen, initiatieven
met elkaar te verbinden en nieuwe
initiatieven te stimuleren om samen
te werken aan een samenhangend
bijenlandschap in Overijssel.

ver weg”, zegt Ewout van der Horst,
een van de auteurs van ‘De oorlog
gaat nooit voorbij’ en projectleider en
historicus bij Stichting IJsselacade-
mie. “Wat wij hebben gemerkt is dat
voor veel mensen de oorlog juist nog
dichtbij is. Niet alleen de bejaarde
ooggetuigen, maar ook kinderen van
oorlogsslachtoffers, die de pijn en het
verdriet nog altijd met zich meedra-
gen.”

Ewout vervolgt: “De oorlog is een heel
gevoelig onderwerp. Het roept gevoe-
lens van trots en saamhorigheid op,
maar ook van angst en schaamte. Bij-
voorbeeld bij nabestaanden van
NSB’ers, die daar soms nog steeds per-
soonlijk op aangekeken worden. En
dat 75 jaar na dato!”
“Het geeft voldoening dat wij nog zo-
veel nieuwe, bijzondere oorlogsverha-
len in dit boek konden

Bloemenbeek
maakt van nood
een deugd
Al voor de beruchte persconferen-
tie op 15 maart had Raymond
Strikker besloten het restaurant
van Landhuishotel De Bloemen-
beek voor een bepaalde tijd te
sluiten. 

De Lutterse hotelier nam hiermee
op voorhand zijn maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid. Boven-
dien werden nagenoeg alle
reserveringen 
geannuleerd. Niet veel later werd
een totale sluiting voor alle horeca
in Nederland  vanuit de overheid
opgelegd. Strikker besloot van de
nood een deugd te maken. Het
hotel wordt verduurzaamd en nor-
maalgesproken kan hij niet onge-
stoord zo’n lange periode met een
verbouwing bezig zijn. 

Een deel van zijn medewerkers be-
gonnen aan de grote schoonmaak
en hield zich bezig met allerlei on-
derhoudsklussen. De richtlijnen

van het RIVM zijn door de uitge-
strektheid van het pand en de om-
liggende ruimte ook prima te
hanteren. Op facebook plaatste hij
een bericht waarin zijn mensen
zich aanboden om zich in te zetten
als maatschappelijke vrijwilliger.
“Mijn medewerkers zijn gastvrij en
goed opgeleid,” zegt Strikker die
met dit warme gebaar bijvoor-
beeld hulpverleners wilde ontlas-
ten. Een beroep daarop is niet veel
gedaan. 

“Soms is er opgepast op kleine
kinderen en af en toe komt er nog
een aanvraag binnen. Maar ja, de
wereld ziet er nu wel anders uit
dan toen ik het bericht postte op
zondag 15 maart.” De Luttenaar re-
lativeert het allemaal doordat hij
blij is dat iedereen in zijn omge-
ving gezond is. 

Hij focust zich op de toekomst en
krijgt ondertussen ook veel steun:
“Tja, misschien is dat wel de belo-
ning voor goed gedrag.”

Bianca vertelt haar verhaal na een
roerige periode van organiseren, on-
derhandelen, telefoneren en e-mai-
len. Drie weken geleden kwamen de
eerste berichten. “Van aswolken, tsu-
nami, SARS tot faillissementen heb
ik al meegemaakt. Stuk voor stuk in-
grijpende momenten om vakanties
te boeken of om die juist om te boe-
ken. Maar zoiets als dit had ik in mijn
stoutste dromen niet kunnen beden-
ken.” Bianca zegt te zijn overvallen
door de snelheid waarin landen op
slot gingen. Nadat eerst China, toen
Noord-Italië en daarna de Verenigde
Staten hun grenzen sloten, wist ze
dat het foute boel was. Daarna
werkte ze met haar team met man en
macht om de vakantiegangers weer
naar huis te halen. Vragen als: Kan ik
nog op vakantie, hoe kan ik omboe-
ken of annuleren en wanneer ont-
vang ik een coronavoucher worden
bijna dagelijks gesteld. 
Bianca begrijpt dat mensen eerst
bezig zijn met hun vakantie of droom
(huwelijks)reis, maar zich nu vooral
zorgen maken over hoe zijzelf en
hun geliefden gezond blijven. “Bij

VakantieXperts Dinkelo willen we
niet dat onze reizigers zich zorgen
hoeven te maken over hun geplande
reizen. Op dit moment is iedereen
weer veilig terug in Nederland en
richten wij ons weer op de reizigers
die nog moeten gaan.” Juist nu mer-
ken Bianca en haar medewerksters
het voordeel van een reisbureau met
persoonlijk contact. “Mensen die on-
line hebben geboekt, komen nu naar
ons toe voor hulp, want juist voor hen
is er nu behoefte aan een contactper-
soon. Ook deze klanten ontzorgen
wij. Wij doen onze uiterste best ook
een voor hen geboekte reis om te
boeken naar een later tijdstip. Zo er-
varen zij de toegevoegde waarde van
het boeken bij een ANVR⁄SGR gecer-
tificeerd reisbureau. Onze openings-
tijden zijn op werkdagen van 9.30 tot
17.30 uur. Voor vragen en informatie
graag alleen telefonisch, tel. 053-
5382041 of per e-mail, dinkelo.los-
ser@vx.nl, want voor de juiste
afwikkeling zijn alleen gezonde reis-
adviseurs nodig. Bianca is positief in-
gesteld en hoopt dat mensen vanaf
juli weer op vakantie kunnen.

samenbrengen”, aldus Van der Horst.
In het kader van 75 Jaar Vrijheid en
OverijsselViertdeVrijheid brachten his-
torici van de IJsselacademie in ‘De
oorlog gaat nooit voorbij. Overijssel
1940-1945’ oorlogsverhalen uit Over-
ijssel bijeen. 

Ze plaatsten de persoonlijke geschie-
denissen in een historische en actuele
context. Het boek is verkrijgbaar in de
grotere lokale boekhandel en op
www.wbooks.com. De prijs bedraagt
€ 24,95.

Foto: Albert Bartelds.

VakantieXperts Dinkelo
moet alle zeilen bijzetten

“Afgelopen weken zijn we in
een rollercoaster beland!” Ei-

genaar Bianca Damer moest met haar team alle zeilen bijzetten om
gestrande vakantiegangers naar huis te halen en dat is in tijden
van crisis geen eenvoudige opgave. “Onze reizigers worden alleen
nog telefonisch of digitaal te woord gestaan”, zegt Bianca Damer.
“Ons reisbureau is wel open, maar we houden de deuren gesloten
om onze medewerksters gezond te houden.” Ze zijn met elkaar de
afgelopen weken keihard aan het werk geweest, maar nu de meeste
reizigers terug zijn is er iets meer rust. “Als je mij dit drie weken ge-
leden had verteld, dan had ik je voor gek verklaard. In de meer dan
25 jaar dat ik in de reisbranche werk, heb ik dit nog nooit meege-
maakt en ik hoop het ook nooit meer mee te maken!”

LOSSER

Frans Schmolzer bezoekt het graf van zijn moeder, die een relatie kreeg met een Duitse soldaat.


