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Geslagen en nog niet verslagen. 

Onderduikers op de orgelzolders 

• De afgelopen week was voor velen, ouderen en jongeren de 
herinnering aan de laffe overval door nazi Duitsland, Nazi Hitler, met 
zijn trawanten, de tiende mei 1940. 82 jaren geleden. 

•  De afgelopen week was voor velen, ouderen en jongeren de 
herinnering van het bombardement van Rotterdam op de veertiende 
mei. 54 Heinkel bommenwerpers vernietigen het historisch hart van 
ons Rotterdam met als treurig resultaat van de Nazi moordenaars 
711 doden en 80.000 gewonden. En dat al; tussen 13.27 uur en 13.50 
uur.82 jaren geleden. 

• De afgelopen week was voor velen, ouderen en jongeren de 
herinnering aan de landelijke capitulatie van het pacifistisch 
verworden Nederland aan het niets ontziend moordend Duitsland.  
Het gebeurde op de vijftiende mei. 82 jaren geleden. 

• Onder dreiging van doorgaande bombardementen. De volgende stad 
zou Utrecht zijn.  Binnen vijf dagen was de overval geslecht.  Niet 
wetende dat er nog vijf martelende jaren van leed , kommer, kwel, 
vernedering, onderdrukking, genadeloze marteling, roekzichtloze 
moorden, recht- verkrachting, cultuur vernietiging, leugens, en veel 
meer, ons te wachten stond. 

Dit overkwam niet alleen ons maar de gehele wereld. Ik denk daar aan 
terug en velen met mij. In deze bijzondere week werd mij een zeer 
aangrijpende  uitnodiging bezorgd.  
In Rotterdam onder de rook van Feijenoord staat een kerk  aangeduid 
met de naam Breepleinkerk. In die kerk zijn in de oorlogsjaren van 1942 
tot aan de bevrijding 1945,  Joden verborgen, onder gedoken. Dit werd 
mogelijk gemaakt door de koster familie en later ook door het gezin van 
de dominee. Totaal hebben  7 mensen meer dan 1000 dagen door 
gebracht op een geheim deel van de orgelzolder en zijn niet ontdekt. De 
zevende mens is ook nog op die orgelzolder geboren. Ik was getipt voor 
een lezing georganiseerd door de ouderen bond waar de ds. Anja Matser 
het bijzondere verhaal op en fascinerend wijze heeft verteld. 
Zij heeft een boek over deze uitzonderlijke geschiedenis geschreven. Dat 
boek is meer dan de moeite waard gelezen  te worden . Zij heeft 
vakkundig geschiedenis geschreven een dominee waardig. 
 
Er is ook een stichting: “WWW.ORGELZOLDERS.NL 
Breepleinkerk 



Van Malsenstraat 104 
3074 PZ  Rotterdam 
Ik mocht dit verhaal met mede luisteraars aanhoren. Overwegend 
ouderen, logisch het waren leden van twee ouderen bonden. Ik hecht 
eraan de lezers deelgenoot te maken van mijn beleving tijdens deze 
lezing. 
Ten eerste: Het verhaal was voor alle aanwezige zo indringend dat je 
mee gezogen werd in de moeilijke gevaarlijke besluit vorming van Joden 
mensen om te gaan onderduiken. Eveneens werden de luisteraars mee 
getrokken in de besluit vorming van mensen aan wie gevraagd werd 
onderduik adressen te zoeken of te helpen. Zoals de koster met zijn 
vrouw een plek op de orgelzolder van de Breepleinkerk heft bedacht en 
gemaakt. 
Ds. Anja Matser indringende uitleg betrok haar luisteraars zodanig of zij 
zelf de besluiten moesten nemen. Bij ontdekken door verraders of 
diensten der moffen wist je  dat de doodstraf wachtte door middel van 
de kogel.. 
De meeste Joden wisten niet beter dat werkkampen hen wachtte na 
deportatie. Veel hebben door twijfels tot onderduiken besloten.  
Ten tweede: Onderduikers moesten ook eten en hadden ook geestelijke 
en lichamelijke zorg nodig. Ana Matse heeft de geboorte van een baby op 
de orgelzolder uit gebeeld als of het onze eigen baby was. Zij heeft 
verscheiden van de zeven onderduikers gesproken. Mede daardoor tot 
het kwalitatief hoogstaand boekwerkje gekomen. Ere vormden een 
netwerk van hulp troepen rond het toenemend aantal onderduikers. 
Ten derde: De preses van de Protestantse Kerk Nederland, Ds. De 
Reuver, vond het nodig om in 1980 zijn excuses aan de Joodse 
Gemeenschap aan te bieden dat de kerken voor, tijdens en na de oorlog 
toekijkend gezwegen hebben. Ondanks de kritiek van oud verzet mensen 
zijn mening toch door gedrukt. Hij voelde zich hiertoe geroepen door de 
excuses van de Minister President en de ook  niet juiste verwijzing van 
de Koning die zijn overgrootmoeder Prinses Wilhelmina van stal haalde 
Aan zulke slecht onderbouwde excuses hoeft de Joodse Gemeenschap 
geen waarde te hechten. Het is te hopen dat het boek van Ds. Anja Matser 
en gegevens over de honderden pastors uit de kerken  die door de 
moffen door hun verzet  gedood zijn, bekend worden bij de Joodse 
Gemeenschap.  
Er kan ook te gemakkelijk excuses aan geboden worden, in de geest van: 
“Kijk mij eens “. 
Ik beveel de site, www.orgelzolders.nl van harte bij u aan. 
U vindt dan ook de informatie over het boek van Ds. Anja Matser. 

      Nicolaas Overbeeke                                      Nieuwerkerk aan den IJssel 

http://www.orgelzolders.nl/


 

 
 
 


