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De Orgelzolders: eindelijk het complete verhaal van een bijzondere onderduikOp woensdag 19 april
verschijnt het boek ''De Orgelzolders - Onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk'', geschreven door
Anja Matser. Die dag overhandigt burgemeester Aboutaleb het eerste exemplaar aan de 94-jarige mevrouw
Annie van der Bruin-de Mars, de enige nog in leven zijnde helper van de ondergedoken Joodse
gezinnen.Een bijzondere onderduikDe gebeurtenissen spelen zich af in een protestantse kerk in de Tweede
Wereldoorlog. De koster en de dominee zorgen ervoor dat drie Joodse gezinnen kunnen onderduiken in de
kerk, ze verblijven in de ruimtes boven het kerkorgel, 34 maanden lang. In 1944 wordt er een baby
geboren, de inmiddels 73 jaar oude Emile Kool. Hij wordt ter wereld geholpen door de Surinaamse
oogarts (!) en lid van de kerkeraad Leo Lashley, die zich intensief heeft verdiept in de verloskunde. Bijna
gaat het mis als de Duitsers te weten komen dat er wapens zijn verborgen in de Breepleinkerk en een razzia
uitvoeren. De koster wordt gearresteerd en overgebracht naar het beruchte Oranjehotel in Scheveningen.
Hij verraadt hen niet. Allen overleven de oorlog.De verschrikkingen voor de onderduikersMaak kennis
met de jonge Rebecca Andriesse en haar man Maurice Kool. Leer Rebecca's schoonouders kennen, de
stoffenhandelaar Meijer Kool en zijn vrouw Ida Groenteman. Huiver bij de zoektocht van apotheker
Chaim de Zoete en zijn vrouw Fifi Polak naar een veilige plek voor hun drie jonge dochters en henzelf.
Beleef mee hoe bijna al hun familieleden werden weggevoerd naar de concentratiekampen en nimmer
terugkeerden. En hoe zij zelf bijna drie jaar op de 's winters steenkoude en 's zomers ondraaglijk warme
Orgelzolders moesten overleven.Een heldendaad? 'Ach, dan help je toch gewoon'Laat de moed tot u
doordringen van koster Jacobus de Mars, zijn vrouw Annigje en hun dochter Annie. En zeker ook die van
dominee Gerrit Brillenburg Wurth en zijn vrouw Gerda. Beide gezinnen zorgen, met gevaar voor eigen
leven, voor de onderduikers die zo lang in 'hun' kerk verborgen zitten. Maar zoals Annie in het boek zegt:
'Deze mensen kwamen op ons pad, ach, dan help je toch gewoon.' Zij en de andere helpers verheffen in die
bange tijd het horen, zien en zwijgen tot kunst. Eindelijk het complete verhaalAnja Matser vertelt in het
boek het bijzondere en nu complete verhaal van alle personages die een rol spelen bij deze onderduik. Haar
intensieve speurwerk heeft veel nieuwe informatie en foto's opgeleverd over de families die zich
schuilhielden op de zolderruimtes, en zeker ook over hun helpers. Zij zorgde ervoor dat de sluier van het
verleden is weggetrokken, waardoor onderduikers én helpers eindelijk in het volle licht komen te staan.De
Orgelzolders verfilmdInmiddels heeft Orange Label Films vergevorderde plannen voor de productie van
een docudrama over de bijzondere gebeurtenissen en is de teaser al beschikbaar via
http://www.orangelabelfilms.com/page/7/. En wist u dat de Orgelzolders nog steeds bestaan en te
bezoeken zijn?ProductinformatieHet boek ''De Orgelzolders - Onderduikers in de Rotterdamse
Breepleinkerk'' (ISBN: 9789492047083) telt 128 pagina's en bevat veel uniek fotomateriaal. Het is in
hardcover uitgevoerd, kost € 18,95 en is vanaf 19 april verkrijgbaar in de boekhandel en via de website
van de Wist u dat... Uitgeverij, www.scheurmailrotterdam.nl.
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Direct naar de webshop (opent in nieuw venster) * De Rotterdam Scheurkalender 2019 * 'Ik hebter nie
voor gekôze om Rotterdammert te zain, ik heb gewaun geluk gehad!

Woensdag 19 april 2017 presenteert Anja Matser haar boek De Orgelzolders - Onderduikers in de
Rotterdamse Breepleinkerk. Graag nodigen wij u uit aanwezig te zijn ...

Bij Gilde kunt u een rondleiding door de naburige wijk Vreewijk combineren met een bezoek aan de
authentieke orgelzolders, ...
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