
Aad Koster (1947) en Pierre Pijpers 
(1950) zijn twee Rotterdammers die 
nog iets aan de turbulente Rotterdamse 
geschiedenis in de oorlogsjaren wilden 
toevoegen. Dat is ze ruimschoots ge-
lukt. Zij onderzochten wat er nu pre-
cies in de oorlog is gebeurd in het Sint 
Franciscus Gasthuis en wat het verzet 
daarmee te maken had. Ze schreven er 
een boeiend boek over, met de veel-
zeggende titel Onze vaders in verzet. 
De twee leerden elkaar kennen in het 
Sint Franciscus, waar Koster enige tijd 
werkte als hoofd personeelszaken en 
Pijpers 31 jaar als personeelsadviseur. 
In 2012 bestond ‘Franciscus’ 120 
jaar, een goed moment om een boek 
uit te brengen over de historie van dit 
hospitaal. Eén van de hoofdstukken 
ging over de jaren 40-45. Ze besloten 
die oorlogsjaren nader te onderzoe-
ken. Beiden hadden vaders, die in het 

verzet zaten, die van Pijpers was de 
drijfveer achter de illegale krant De 
Wacht, die in het ziekenhuis aan de 
Schiekade werd gemaakt en de vader 

van Koster werkte bij broodbakkerij 
Van der Meer en Schoep en verzorgde 
op ingenieuze en uiteraard illegale 
wijze dat onderduikers te eten kregen.

Oproepjes
Ze doken in de archieven en spraken 
met familieleden en ooggetuigen van 
tal van betrokkenen, die zij regelmatig 
via diverse oproepjes in deze krant 
op het spoor kwamen. “Zonder De 
Oud-Rotterdammer had dit boek niet 
kunnen verschijnen”, zeggen beide 
mannen in koor. Ze vertellen geënga-
geerd over hun onderzoek, ze kennen 
alle feiten en feitjes uit hun hoofd. 
Het begon allemaal nadat in 1941 
blindgangers van de latere bevrijders 
het ziekenhuis op de Schiekade trof-
fen. Het dak stond in lichterlaaie. Alle 
patiënten moesten worden geëvacu-
eerd. Die gebeurtenis leidde ertoe dat 
er een reddingsbrigade werd opgericht 
van jonge mannen tussen de 18 en 25, 
voormalige padvinders die niet tot de 
Hitlerjugend wilden toetreden, zoals 
de bezetter eiste. De reddingsbrigade 
moest direct optreden als zich weer 

zo’n ramp voordeed. Eén van hen 
was Chris Roemer, de vader van de 
huidige leider van de Socialistische 
Partij, die een belangrijke rol speelde. 
Ook de beide broers van Chris waren 
hierbij betrokken. De familie Roemer 
woonde tegenover het Sint Franciscus 
Gasthuis, in de Teilingerstraat 97b. De 
woning is er nog steeds.
Nadat in 1943 alle radio’s moesten 
worden ingeleverd, nam de vader van 
Pierre Pijpers het initiatief voor het 
maken van ‘De Wacht’, waarvan er 
dagelijks vijfduizend in het Ketelhuis 
van het ziekenhuis werden gestencild.

Gefolterd
In het laatste deel van de oorlog ging 
het fout. Op 19 oktober 1944 werd 
een jongen opgepakt met de illegale 
krant in zijn zak. De link naar het 
ziekenhuis was snel gelegd. Een dag 
later vielen de Duitsers het hospitaal 
binnen. De vader van Pierre Pijpers 
was juist bezig in het ketelhuis met 
het fabriceren van De Wacht en ont-
snapte via het dak van het hospitaal. 
Verder waren de gevolgen desastreus. 

Chris Roemer was vooral actief met 
het organiseren van onderduikadres-
sen en werkte daarbij samen met 
een man, genaamd Sijpesteijn. Zoals 
alle aanwezigen moest Roemer zijn 
zakken leegmaken. Hij had geheime 
documenten bij zich. Sijpesteijn werd 
ook opgepakt en ingesloten in het 
huidige hoofdbureau van politie aan 
het Haagseveer. Ze werden gefolterd 
en tot de kogel veroordeeld. De vier 
knokploegen, die Rotterdam rijk was, 
voerden juist op tijd een spectaculaire 
actie uit, waarbij 43 mannen, onder 
wie Roemer en Sijpesteijn, werden 
bevrijd.
Daarna ging het nogmaals fout. Na 
verraad werden nog drie verzets-
strijders, die bij Franciscus betrokken 
waren, opgepakt. Wim Hartman, Han 
Oudwater en Gerrit Bosch werden 
gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. 
Tenslotte een oproep van beide 
auteurs. Zo’n 50 krantjes van De 
Wacht zijn nog bewaard gebleven, 
maar er zijn er natuurlijk veel meer 
gedrukt. Als er nog lezers zijn die een 
exemplaar bezitten of ter zake doende 
brieven en dergelijke, dan houden 
beide mannen zich aanbevolen. Alles 
wordt geschonken aan het Oorlogs-
Verzetsmuseum.

Dirk Mellema

Onze vaders in verzet
Naarmate Rotterdammers, die na de oorlog zijn geboren, ouder worden, wordt hun belangstelling voor 40-45 groter. Ze 
willen weten wat hun familie nu precies heeft meegemaakt en ook wat hun stad is aangedaan. Daarnaast is de opvoeding 
van menig babyboomer beïnvloed door wat hun ouders is overkomen. Al was het alleen maar omdat het woord ‘honger’ 
taboe was. Je had trek, geen honger, dat was heel iets anders.
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Het ketelhuis van het Sint Franciscus Gasthuis waar de illegale krant De Wacht werd vervaardigd
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Het oude stukgoed mag door de komst van de 
containers voltooid verleden tijd zijn, in het 
gelijknamige boek van Chris Vennix komt de 
drukte in Rotterdamse havens weer tot leven. 
Het boek ‘Het oude stukgoed’ (176 pagina’s) 
kost € 16,95 en wordt u zonder verzendkosten 
toegestuurd door uitgeverij Coolegem Media. 
o	 Ja, ik bestel graag het boek “Het oude stukgoed” voor € 16,95
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ROTTERDAM 40-45

Rotterdam 40-45 laat vooral de betekenis 
van de oorlog voor de gewone mensen 
zien. Na de inname van Rotterdam gaat 
het leven voor de inwoners van de stad gewoon door. Maar helaas 
is dit bombardement niet het laatste; de stad wordt nog 128 keer 
gebombardeerd vanwege de strategische waarde van de Rotter-
damse haven voor de Duitsers.
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De Jugendstil poort van het gasthuis uit 1915, met links Sint Franciscus en rechts Sint Anto-
nius (collectie Hofmeester)


