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Een greep uit het dagelijks leven

WOII actueel in Tinallinge tijdens opnamedag voor documentaire

Jaap Frankes uit Baflo is dinsdagmorgen al vroeg te vinden bij de 13de-eeuwse kerk
in Tinallinge. ´We gaan opnames maken voor een documentaire over de gemeente
Baflo in de Tweede Wereldoorlog. Over een uurtje, om tien uur, beginnen we.´
Een kwartier later arriveren de documentairemakers Sander Blom, Niels Brouwers
en Jesper Bauer in een van de mooiste dorpjes op het Hogeland. Eerst laat Jaap hun
plekken zien waar opnames gemaakt kunnen worden, waarna de drie de
voorbereidingen treffen voor een interview in de kerk met Freek Stuivenga (83) uit
Assen.
De in Baflo geboren en getogen Freek weet van alles te vertellen over de oorlog,
datzelfde geldt voor zijn even oude vrouw Johanna (Scheerstra). Zij woonde in de
oorlogsjaren aan de Roordaweg in Tinallinge waar vlakbij in de avond van 16
december 1941 een blindganger in de grond verdween.
Een geluk bij een ongeluk, ook voor haar toenmalige buurjongen Elibert Datema (81),
die even later de kerk binnenstapt. Gezien hebben Johanna en Elibert de inslag niet,
ze sliepen op dat moment. De niet-ontplofte bom ligt nog altijd diep in Eliberts tuin.
Johanna, Freek en hij kunnen op de decimeter nauwkeurig aanwijzen waar zich de
krater bevond.
Zeven bommen kwamen die avond op en bij Tinallinge terecht, afkomstig van een
Engels vliegtuig dat op weg was naar Wilhelmshaven in Duitsland. Vermoedelijk had
het te kampen had met ijsafzetting en wilde de bemanning van de bommen af om
ballast kwijt te raken. Zes ontploften, waarvan één met fatale gevolgen.

Gepensioneerd politieman Freek: ´De bom viel op de boerderij van de familie
Bouwsema aan de rand van het dorp. Hilbrand van 7 lag te slapen en kwam om het
leven. Verschrikkelijk. De rest van het gezin kon het gelukkig navertellen. Elf koeien
overleefden het niet.´
De oorlog is al bijna 75 jaar ten einde, maar het lijkt vandaag of het vijf jaar geleden
1945 was.

We hebben haast, alle getuigen zijn inmiddels hoogbejaard
´ We interviewen de zus van de twee broers en de overval gaan we naspelen. Verder
filmen we enkele onderduikadressen, zoals de boerderij van de familie Kadijk aan de
Maarhuizerweg en de voormalige bakkerij Jager, later Huizinga, aan de Heerestraat
in Baflo.´
Jaap: ´Roel Meijer en Ulfert Molenhuis hebben de Stichting Historische Kring Baflo
benaderd met de vraag of we wilden meewerken aan een documentaire over de
oorlog. Dat wilden we wel, maar dan gescheiden van onze stichting. Daarvoor is de
Stichting WOII Baflo opgericht. Namens de Historische Kring zit ik daarin.´

´De eerste opnames zijn gemaakt tijdens de dodenherdenking in Baflo. Er volgen
nog meer. We besteden bijvoorbeeld nog aandacht aan de verzetsstrijders Pieter en
Jacob Pieter Gootjes en aan de overval op het distributiekantoor in Baflo waar de
gebroeders ook bij betrokken waren. In Middelstum, waar ze ondergedoken zaten,
zijn ze in februari 1944 door de Duitsers doodgeschoten.´
´We hebben haast, alle getuigen zijn inmiddels hoogbejaard. Het is de bedoeling dat
de documentaire gepresenteerd wordt op 4 mei 2020, 75 jaar na het einde van die
verschrikkelijke oorlog.´

Jaap, Elibert en Freek in gesprek, de oorlog is
uiteraard het onderwerp.

De documentairemakers Niels en Sander nemen
met Jaap het programma door.

