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Aan de vergetelheid ontrukt (4) 

Cornells en Maartje Gootjes, 
een moedig echtpaar uit Kockengen 

Johan Bakker 
Griftenstein 2, 3621 XK Breukelen 

Tot de eersten die in onze omgeving tijdens de 
Tweede Wereldoorlog tegen het beleid van de 
Duitse bezetter ingingen, behoorde veehandelaar 
Cornelis (roepnaam Cor) Gootjes uit Kockengen. 

Cor Gootjes 
Cor Gootjes werd geboren op 28 maart 1904 te 

Sint Paneras, en was gehuwd met de weduwe van 
zijn oom, Maartje van der Oord (geboren 22 augus
tus 1892), die een zoon Cornelis (roepnaam Cees; 
geboren 18 januari 1918) had. Uit haar verbintenis 
met Cor Gootjes werd op 5 april 1927 Jacob Pieter 
Cornelis geboren (roepnaam Jacques). Het gezin 
verhuisde in de crisisjaren rond 1930 van Heer-
hugowaard naar Kockengen en woonde daar achter
eenvolgens in Spengen, op de Kerkweg en uiteinde
lijk op Heicop. 

Cor werd als gewoon dienstplichtige ingelijfd op 
5 juni 1924 en was ingedeeld bij de artillerie van de 
lichting 1924, oorspronkelijk bij het Regiment 
Kustartillerie. Hij werd op 15 mei 1933 overge
plaatst bij het Korps Luchtdoelartillerie en op 15 
juni 1938 overgeplaatst bij het 2e Regiment Lucht
doelartillerie. 

Cor was een belangrijk man in het verzet onder 
de schuilnaam "Zeldenrust", die voor zijn verzets
daden de hoogste tol heeft moeten betalen. Hij werd 
in 1942 in Amsterdam gevangen genomen tijdens 
een vergadering van de Ordedienst (OD; een gewa
pende verzetsbeweging), tijdens een vluchtpoging 
aangeschoten, gevangen genomen en opgesloten in 
het Oranjehotel in Scheveningen in eenzame opslui
ting. Cor is na omzwervingen door meerdere kam
pen uiteindelijk op 28 maart 1945 omgekomen in 
het Oostenrijkse kamp Melk, dat ressorteerde onder 
het beruchte concentratiekamp Mauthausen. Kort 
daarvoor hadden Russische bevrijdingstroepen het 
kamp bereikt. 

In totaal vonden 21 Nederlanders in Melk hun 
dood. Op 9 mei 1998 is aldaar door de Stichting 
Vriendenkring Mauthausen een plaquette onthuld, 
gewijd aan hun nagedachtenis. 

Afb. 1. Cor Gootjes (foto in bezit van de heer Cees 
Gootjes). 

De Ordedienst 
De aanzet tot de oprichting van de nationale ille

gale militaire organisatie de Ordedienst (OD) kwam 
al in juni 1940 van de oud-commandant veldleger, 
generaal Jhr. W. Röell, maar de grote organisator 
uit de begintijd was de reserve-officier luitenant
kolonel J. Westerveld. In het begin dacht men dat 
de oorlog niet lang kon duren, en koos men als 
doelstelling het handhaven van de orde vanaf het 
moment van vertrek der Duitse troepen, het steunen 
van de dan aantredende Nederlandse autoriteiten, 
het arresteren van NSB-ers en dergelijke. Al spoe
dig zag Westerveld echter in dat het nodig zou zijn 
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ook al tijdens de bezetting aan de strijd tegen de 
Duitsers deel te nemen, waartoe wapens bijeen
gebracht moesten worden, en spionageberichten te 
verzamelen en door te geven. Vooral in de lagere 
echelons werd tevens samengewerkt met andere 
groepen, die bezig waren met hulp aan onderdui
kers, het opzetten van vluchtroutes en het realiseren 
van een illegale pers. De organisatie kreeg steun 
van zowel gedemobiliseerde militairen als gemoti
veerde burgers, vooral uit de meer behoudende 
delen van de Nederlandse samenleving. 

Omdat de OD in het begin niet over zenders 
beschikte, moest voor het doorgeven van berichten 
naar de Nederlandse regering in Londen gezocht 
worden naar een "Zweedse of Zwitserse weg". 
Voor het tot stand brengen van een verbinding 
met Zweden werd gehoopt op de medewerking van 
de Nederlandse landbouw-consulent Millenaar in 
Berlijn. Daartoe schakelde Cor Gootjes zijn broer in 
die in Bergen woonde en contacten had met Mille -
naar in verband met de boterhandel op Duitsland. 
Ook werden tweemaal mondelinge berichten mee
gegeven aan geheime agenten die door de Engelsen 
waren gedropt. Het duurde echter heel lang voordat 
er contact kwam met Londen. 

/Aft). 2. Maartje Gootjes-van der Oord (foto uit collectie 
van de heer Cees Gootjes). 

Intussen werd in het hele land geprobeerd mede
werkers te werven voor de OD. Het gevolg was dat 
men in brede kring van haar bestaan op de hoogte 
raakte. Nederlanders hadden geen ervaring in het op 
zorgvuldige wijze organiseren van illegale activitei
ten en dat wreekte zich helaas. Ook de Duitsers 
kregen lucht van de OD-inspanningen. Het gevolg 
was dat van het voorjaar 1941 tot de zomer van 
1942 niet minder dan 457 personen werden gearres
teerd. Van hen werden er 183 weer vrijgelaten. Op 
3 mei 1942 werden 72 ODers doodgeschoten, op 12 
mei nog 24. De meeste anderen kwamen in concen
tratiekampen terecht, een klein aantal kreeg tucht-
huisstraffen. Daarna moest de organisatorische kern 
van de OD voor een belangrijk deel nieuw worden 
opgebouwd. 

Onderscheidingen voor Cor Gootjes 
Posthuum werd Cor het Verzetsherdenkingskruis 

toegekend. Het Nationaal Comité Verzetsherden
kingskruis was snel klaar met het toetsen van deze 
posthume toekenning: er was absoluut geen twijfel 
over de erkenning van Cor Gootjes als verzetsdeel-
nemer. Een uitgebreide toetsing voor zijn verzets
activiteiten was al geschied door de Buitengewone 
Pensioenraad. Het kruis werd in 1981 aan zijn 
weduwe Maartje Gootjes-van der Oord uitgereikt. 

Bij Koninklijk Besluit nummer 61 van 5 mei 
1953 is aan Cor posthuum het Kruis van Verdienste 
toegekend (zie Afbeelding 3). Deze militaire dap-
perheidsonderscheiding behoort tot de hoogst ge
waardeerde Nederlandse onderscheidingen en werd 
Cor toegekend met de volgende motivering: 

"Heeft zich in verband met vijandelijke actie 
door moedig en beleidvol optreden onderscheiden 
en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend 
tijdens de bezettingsjaren 1940 - 1945, als lid van 
de O.D. (Ordedienst) in Gewest 8 (UTRECHT) in de 
eerste jaren der bezetting. Hij werd koerier en ver
trouwde raadsman van de Gewestelijke Comman
dant en wist uit een wapendepôt in BELGIË een 
groot aantal revolvers door clandestiene aankoop en 
invoer te bemachtigen. Zijn spionnage gegevens 
gingen langs een geheime zender naar de overzijde 
van de Noordzee. In Mei 1942 werd hij gearresteerd 
en na drie jaren gevangenschap overleed hij in 
Maart 1945." Dit kruis werd op 16 oktober 1953 
aan zijn weduwe uitgereikt. 

Het gezin Gootjes 
Het gezin Gootjes hield in het voorjaar van 1942 

joden in hun huis verborgen. Toen men thuis hoor-
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WIJ JULIANA, B I J DE GRATI G O D S , 

KONINGIN DER NEDERLANDEN, 

PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. ENZ., ENZ. 

_ ç 1953 

Besluit houdende 
toekenning 
Koninklijke on
derscheidingen. 

Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog van 
25 April 1953; DG La I 190; 

HEBBEN GOÜDGJVONDEN EN VERSTAAN: 

F. Toe te kennen hét Kruis van Verdienste posthuum aan: 

_3_. de dienstplichtig Soldaat 

C. Gootjes, 

geboren 28-Maart 1904, van het wapen der artillerie; 
wegens: 

"Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en 
''beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het' belang van 
"het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940 - 1945, 
"als lid van de O.Dt (Ordedienst) in Gewest 8 (UTRECHT) in de 
"eerste jaren der bezetting. Hij werd koefier en" vertrouwde raads-
"man van de Gewestelijke Commandant en wist uit een wapendepôt 
"in BELGIË een groot aantal revolvers door clandestiene aankoop 
"en invoer te bemachtigen. Zijn spionnage gegevens gingen langs 
"een geheime zender naar de overzijde van de Noordzee, 
"In Mei 1942 werd hij gearresteerd en na drie' jaren gevangen-
"'schap overleed hij in Maart 1945." 

Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van. dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanse
lier der Nederlandse Orden en hetwelk zal worden geplaatst in 
de Staatscourant. 

*o t8 tdaH - 5 H £ | -1953 

get. JULIANA. 

DE MINISTER VAN OORLOG, 

get. C.STAT. 

Accordeert mei dr ;zei ls or igineel 

de wnd. Directeur 

van het Kabinet der Koningin 

Afb. 3. Koninklijk Besluit van 5 mei 1953, waarbij aan Cor Gootjes posthuum het Kruis van Verdienste werd toegekend. 
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de dat vader was gearresteerd, zijn deze joden nog 
diezelfde dag weggebracht naar een veilig adres. 
Ook elders in Kockengen vond men het raadzaam 
om daar aanwezige ondergedoken joden te laten 
verhuizen. Het is vrijwel onmogelijk te achterhalen 
welke joden tijdelijk in Kockengen gastvrijheid 
hebben gevonden; er werd vanzelfsprekend geen 
administratie van bijgehouden en gewoonlijk kende 
men alleen maar schuilnamen. Een uitzondering 
vormt het echtpaar Heinz en Elly Graumann met 
een zoon uit haar eerste huwelijk. Zij waren uit 
Duitsland naar Amsterdam gevlucht en in het voor
jaar van 1942 in Kockengen ondergedoken. Zij 
werden vandaar naar Brabant overgebracht. De 
echtelieden overleefden de oorlog; de jongen kwam 
in Brabant om. 

De familie Gootjes heeft in mei 1942 echter 
geen huiszoeking gehad. Na verloop van tijd heb
ben zij opnieuw joden in huis genomen. 

Door onbekende oorzaak (men sprak van ver
raad) is dit bij de SD (Sicherheitsdienst) in Amster
dam bekend geworden. Op 10 november 1942 vond 
een onverwachte inval plaats en werd mevrouw 
Gootjes met de in haar woning aangetroffen joden 
opgepakt en gevangen gezet in de enige cel van het 
gemeentehuis in Kockengen. 

Zodra zoon Cees op een bijeenkomst van de 
Jongeling s vereniging van de inval hoorde, spoedde 
hij zich naar huis om zichzelf aan te geven en zijn 
moeder vrij te pleiten. Cees werd door een Kocken-
gense rijkspolitieman in zijn eigen huis in de kraag 
gegrepen en afgeleverd in het huis van Tijmen 
Koren, de postkantoorhouder. Deze was, samen met 
de joden die hij in zijn huis had, eveneens gearres
teerd. Ook zij werden allen opgesloten in de cel bij 
mevrouw Gootjes en haar joden. In het huis van het 
gezin Gootjes waren nu geen joden meer aanwezig, 
maar er waren nog wel belastende papieren en 
wapens in huis. Deze zijn door de jongste zoon 
Jacques opgehaald en verborgen. De SD heeft die 
nacht in het toen lege huis van het gezin Gootjes 
overnacht, in de hoop nog meer arrestaties te kun
nen verrichten. Na haar vrijlating een halfjaar later 
is mevrouw Gootjes onderduikers en het verzet blij
ven ondersteunen. 

Ook aan mevrouw Gootjes-van der Oord is het 
Verzetsherdenkingskruis toegekend. In het archief 
van het toenmalige Nationaal Comité Verzetsherden
kingskruis is teruggevonden, dat zij hiervoor in aan
merking kwam op grond van onder meer het vol
gende: "Zij heeft de verzetsactiviteiten in haar ge-
zins-familiekring steeds gesteund en er zelf ook 

daadwerkelijk aan meegedaan, door direct na de 
capitulatie van Nederland wapens, munitie, kleding 
en uitrusting van het leger te verbergen; onderdui
kers of door de bezetter gezochte personen onder
dak te verlenen of onder te brengen; vervaardigen 
of verspreiden van door de bezetter verboden ge
schriften; het huisvesten van joodse families. Voor 
deze activiteiten werd zij eind 1942 gearresteerd en 
opgesloten in de gevangenis aan de Amstelveense-
weg te Amsterdam. Na haar vrijlating, medio 1943, 
is zij tot de bevrijding weer doorgegaan met deze 
activiteiten." Haar activiteiten konden volgens de 
onderzoeker niet los worden gezien van die van 
de overige gezins-/familieleden. Zij is op 13 januari 
1986 overleden. 

Aan Cees werd als blijk van respect en waarde
ring voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke 
omstandigheden bij militaire en verzetsactiviteiten 
eerst in 1996 het Mobilisatie-Oorlogskruis toege
kend, dit als gevolg van zijn eerdere weigeringen 
het Oorlogsherdenkingskruis en het Verzetsherden
kingskruis aan te vragen. Hij is gehuwd met Els 
Hoogendoorn en woont thans in Breukelen. 

Aan wijlen Jacques Gootjes werd vanwege 
zijn verzetsactiviteiten eveneens het Verzetsherden
kingskruis toegekend. 
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