Scouts in het verzet

August Goetmakers

August Willem Goetmakers is geboren op 5 oktober 1897 te Stad Almelo. Hij was de zoon
van Petrus Wilhelmus Goetmakers, landmeter van beroep en Catharina Johanna Rapp. Hij
trouwde op 26 april 1928 in Bergen met Niesje de Jong en scheidde 4 jaar later. Hij
hertrouwde met Elisabeth (Bep_ Catharina Eugenie Jeanne Verbiest (1901-1995). August en
Elisabeth woonden met hun twee kinderen van negen en twaalf jaar, in Hoorn. Augustus was
landmeter bij het Kadaster en actief lid van de plaatselijke rooms-katholieke kerk.
Hij werd oubaas bij de J.P. Coenstam van groep 1 Het Paarse Vendel Verkenners van de
NPV in Hoorn. Op 29 augustus 1934 was de eerste bijeenkomst van de stam. Jan en Piet
Peetoom en Gerrit Scholten waren lid van deze stam. In oktober 1935 verlaat hij de stam
stopte hij als groepsleider en in 1937 wordt Oubaas Grabowsky de nieuwe Oubaas. Zijn zus
is Maria Johanna Louise (Miep) Goetmakers, leidster van het Nederlandsch Meisjes Gilde bij
de afdeling Bergen.
Goetmakers was in de oorlog actief binnen de illegale pers. Na het uitbreken van de
Spoorwegstaking zetten L. Osinga, verspreider van het landelijke Vrij Nederland, en H. van
Hulst met medewerking van ir. C. Rietsema, W. Blok en August Goetmakers een
gewestelijke editie van Vrij Nederland voor West-Friesland op. Vrij regelmatig verscheen een
editie voor Hoorn en twee maal per week een editie voor oostelijk West Friesland.
Begin 1943 vroeg een van hun kennissen of ze bereid waren een negen maanden oude
baby (een meisje) te verbergen dat niet bij haar ouders, Joodse vrienden van hen, kon
blijven. Harry Asscher (later Naftali Asher, een actief lid van de Westerweel-groep) bracht
Hadassah Elze naar de familie Goetmakers. Al na een paar maanden werd het huis van de
Goetmakers onverwacht doorzocht. August en Elisabeth slaagden daarna erin om een
nieuwe schuilplaats voor Hadassah te vinden en bleven het contact onderhouden tussen de
nieuwe familie en de ouders van Hadassah. In november 1943 kregen de Elzes een zoon.
De Goetmakers boden meteen aan om de baby te beschermen als hij niet bij zijn ouders kon
blijven. Het aanbod werd aanvaard en nadat valse papieren waren gearrangeerd, werd baby
Joshua meegenomen naar de Goetmakers, die daarmee hun geadopteerde kind werd. Hij
kreeg de naam Hansje. Het was een risicovolle aangelegenheid, maar de Goetmakers waren
ervan overtuigd dat ze moesten helpen. Tegen het einde van 1944, de hongerwinter,
moesten de Goetmakers alles in het werk stellen om voldoende voedsel en kleding voor de
baby te krijgen, maar ze slaagden er altijd in. August en Elisabeth brachten de ouders van
Joshua regelmatig op de hoogte van zijn vorderingen, zoals ze ook deden met Hadassah.
August en Elisabeth beloofden de heer en mevrouw Elze ook dat de twee kinderen naar
familieleden in Israël werden gebracht als de Elzes zouden worden opgepakt. Ze hebben
echter allemaal de oorlog overleefd en het gezin is herenigd.
De Elzes verhuisden naar Israël, maar bleven in contact met de Goetmakers.
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Als de stam na de oorlog een doorstart maakt wordt August weer oubaas. De groep wordt na
de oorlog hernoemd in de Vaandrig Peetoom vendel, naar het stamlid Jan Peetoom. Jan
kwam niet terug van een missie richting Noorwegen omdat zijn vliegtuig werd neergeschoten
door een Duitse vlieger.
Op 9 april 1965 erkende Yad Vashem August en Elisabeth Catharina als Righteous Among
the Nations.
August is overleden 14 september 1976 in Rotterdam.
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