Scouts in het verzet

Chris Roemer

Christiaan Josef Marie (Chris) Roemer werd op 17 maart 1918 geboren
op de Stationsweg in het centrum van Rotterdam. Zijn vader was
fotograaf en deze verhuisde in 1939 de fotostudio samen met zijn gezin,
vier jongens en drie meisjes, naar de Schiekade 97b.
Chris, de oudste zoon was al op de Stationsweg lid van Scouting. Hij was
scoutsleiding bij de Dominicusgroep. Zijn jongere broers Frans en Wim
werden ook verkenner, maar bij de Laurentiusgroep. In augustus 1939
moest Chris zich melden bij het leger en werd als dienstplichtig militair
geplaatst in Groeningen, vlakbij de Nederlands-Duitse grens. In de nacht
van 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Chris was strijdvaardig en paraat. Het
begin van de oorlog zorgde voor veel chaos. Over het lot van Chris bestond enige tijd
onzekerheid. Er waren zelfs vermoedens, dat hij bij de verdediging van het vaderland zou
zijn omgekomen. In Rotterdam werd een Heilige Mis ter nagedachtenis aan hem
opgedragen. Gelukkig dook Chris na een tijdje weer op. Na het bombardement op Rotterdam
op 14 mei 1940, waarbij de gehele omgeving van de Stationsweg werd verwoest. De familie
was juist op tijd verhuisd. Nederland gaf zich over en er kwam een einde aan de oorlog. De
bezetting was begonnen en het leger werd gedemobiliseerd. Chris ging in Rotterdam als
administrateur aan het werk.
In de avond van 15 februari 1941 waren Chris, Frans en Wim Roemer op bezoek geweest bij
de scouts van de Paulusgroep van de H. Familiekerk aan de Voorbrugstraat. Op weg naar
huis hoorden ze een oorverdovend lawaai en zagen ze dat er een bom insloeg in het dak
van het Sint Franciscus Gasthuis, dat schuin tegenover hun huis stond. Er brak brand uit en
er was hulp nodig. De drie jongens bedachten zich geen moment en boden hulp. “De
verkenner staat altijd paraat”. Door deze actie kwam het ziekenhuis op het idee om een
permanente hulpverleningsgroep op te richten. De Franciscusbrigade bestond voornamelijk
uit jongens afkomstig van diverse Scoutinggroepen uit Rotterdam Noord en Blijdorp. In
totaal zestig jonge jongens kwamen onder leiding te staan van de inmiddels tot hopman
benoemde Chris Roemer. De brigade kwam in actie wanneer zich ergens in de stad een
calamiteit voordeed.
Pater Apeldoorn, die aalmoezenier van de Dominicusgroep was, zorgde vanaf het moment
van de Jodenvervolging in 1942 voor onderduikmogelijkheden. Hij nam de schuilnaam
‘Victor’ aan en zijn initiatieven groeiden uit tot het ontstaan van de verzetsgroep ‘Victor’.
Chris Roemer werd zijn rechterhand. Inmiddels was Wijnand Pijpers van de Paulusgroep,
met medeweten van de brigadeleider Chris, begonnen om in het ketelhuis van het Gasthuis
een illegale krant ‘De Wacht’ te stencilen. Al deze activiteiten zorgden ervoor, dat de Duitsers
hun best gingen doen om achter groep ‘Victor’ aan te gaan. Na de arrestatie van een jongen,
die een pasfoto van de pater in combinatie met zijn schuilnaam bij zich had, hadden de
Duitsers een ‘gezicht’ bij de onbekende verzetsman. Reden voor Pater Apeldoorn om onder
te duiken in Den Haag.

Scouts in de oorlog

1

Op 20 oktober 1944 vielen de Duitsers het Sint Franciscus Gasthuis binnen en troffen daar
twintig leden van de Franciscusbrigade aan, onder wie Chris en Wim Roemer. Alle jongens
werden gefouilleerd en als bij hen belastend materiaal was gevonden, werden ze
meegenomen naar het als gevangenis ingerichte politiebureau aan het Haagseveer. Chris
werd afgevoerd naar het kantoor van de Sicherheitsdienst aan de Heemraadssingel in
Rotterdam en hardhandig ondervraagd. Samen met de elders gearresteerde Piet Sijpesteyn,
ook een belangrijke medewerker van groep ‘Victor’, ondergingen zij martelingen tijdens de
verhoren. Uiteindelijk werden beiden veroordeeld tot de kogel en in afwachting van het uit te
voeren vonnis naar het Haagseveer gebracht. Voor de Knokploegen in Rotterdam was dat
de aanleiding om deze verzetsmensen te gaan bevrijden. Tijdens een spectaculaire
bevrijdingsactie onder leiding van Samuel Esmeijer die ook lid was van Scouting, kwamen 43
gevangenen vrij, onder wie Chris Roemer en Piet Sijpesteyn.
Pater Apeldoorn was op de hoogte van de gebeurtenissen in Rotterdam. Hij liet Chris
Roemer naar Den Haag komen. Daar zetten zij vanaf november 1944 hun illegale
verzetswerk voort. Apeldoorn onder de naam ‘Joop van Woensel’ en Chris als ‘Albertus (Ab)
Scheerder’. Op 8 maart 1945 vielen bommen op het Bezuidenhout, waarbij de schuilplaats
van Chris Roemer zwaar beschadigd werd. Chris vluchtte en was enige tijd onvindbaar.
Uiteindelijk vond pater Apeldoorn hem terug en beiden zetten hun verzetswerk voort. Na de
bevrijding keerden ze terug naar Rotterdam.
Chris Roemer ontving in 1983 voor zijn verzetswerk het Verzetsherdenkingskruis. Hij
overleed op 30 oktober 2001.
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