Na zo’n twee jaar puzzelen, lezen en typen is het boek af. Roel Maatjes werkte de
aantekeningen van zijn vader en tevens verzetsstrijder Roelf Maatjes uit tot een
bijzonder dagboek.
FOXHOL Roel wist dat de aantekeningen van zijn vader in de kast lagen. Notities die
hij maakte in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen beschreef
Maatjes de helse tijd in gevangenschap, maar ook schreef hij uitvoerig over zijn reis
terug naar Nederland nadat ze bevrijd waren door de Russen. Een eveneens
indrukwekkende en loodzware periode.
Roelf Maatjes uit Foxhol werd op 31 mei 1944 gearresteerd. Zijn vrouw bleef achter
met 8 kinderen waarvan Roel de jongste is. Zijn oudste zus was destijds 12 jaar. Ze is
nog in leven en heeft als enige overgebleven telg van het gezin herinneringen aan die
tijd. Voor haar en Roels tweelingbroer en hun kinderen wilde Maatjes de
aantekeningen van zijn vader uitwerken. Over dit initiatief publiceerde de HS Krant
afgelopen jaar al eens een verhaal waarop Daan Hulsebos, verbonden aan de
Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer contact opnam met Maatjes. „Hij
schreef ook een boek over Foxhol in de oorlog en hij vond het heel jammer dat hij niet
van deze aantekeningen wist. Daar had hij veel informatie uit kunnen halen, maar
goed het boek was allang uit”, legt Maatjes uit. Hulsebos benadrukte dat het jammer
zou zijn wanneer Maatjes het boek louter voor zijn familie zou maken. „Zo zonde voor
de historie van Foxhol.” Uiteindelijk bracht Roel alle spullen die hij had uitgewerkt
naar de vereniging en zij hebben er een boek van gemaakt.
Eind mei is het de bedoeling een bijeenkomst te organiseren in het multifunctioneel
centrum in Foxhol. Dit is speciaal voor de familie Maatjes, inwoners van Foxhol en
andere belangstellenden. Door corona is het echter nog niet duidelijk of het door kan
gaan. Het eerste exemplaar wordt dan aan Roels zus uitgereikt.
Voor zoon Roel was het een bijzondere maar ook zware klus. Zo stuitte hij in de
aantekeningen op hartverscheurende gebeurtenissen. Hoe zijn vader drie keer
bewusteloos werd geslagen in het beruchte Scholtenshuis of hoe ze drie dagen op
transport als haringen in een ton zaten opgesloten. Ze konden niet zitten, eten of
slapen. En over de angst om gefusilleerd te worden. „Hele emotionele dingen. Wel
heb ik er spijt van dat ik nooit dingen heb gevraagd over de oorlog. Maar er werd ook
niet meer overgesproken. Het leven ging weer verder en er moest brood op de plank
komen. Zo was het nou eenmaal. Maar natuurlijk liet het zijn sporen na. Mijn vader
had na de oorlog veel last van concentratieproblemen en eten weggooien was door
de enorme honger die ze hebben geleden, uit den boze.”

Belangstellenden kunnen het boek bestellen via histverhosap@gmail.com en begin
juni zijn ze te koop bij Bruna, voor 6,95 euro.
Jessica Bosma, redacteur H-S-Krant.

