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Het Businessplan ‘Bezoekerscentrum Orgelzolders  Breepleinkerk’ is opgesteld door de 

stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam na overleg met 

• Gemeente Rotterdam 

• Protestantse gemeente Rotterdam Zuid 

• Stichting Vrienden van de Breepleinkerk  

• Levend Woord gemeente Rotterdam 
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1. Inleiding en voorgeschiedenis 
 

De Breepleinkerk - gelegen aan de Randweg in de Rotterdamse wijk Hillesluis - is een 

opvallend gebouw en, vanaf de Breeweg de stad binnenkomend, een herkenningspunt voor 

Rotterdam Zuid. De kerk is vanaf 1931 in gebruik geweest voor de toenmalige gereformeerde 

kerk Rotterdam zuid (Katendrecht).  Huidige eigenaar van het gebouw is de Protestantse 

gemeente Rotterdam Zuid (hierna: PGRZ). 

Sinds 2014 wordt het gebouw niet meer gebruikt voor de reguliere erediensten van de PGRZ 

en werd de exploitatie en het beheer van het gebouw uitgevoerd door het Ontmoetings 

Centrum Breepleinkerk (hierna: OCB), een commissie die functioneerde onder de vlag van de 

PGRZ. De PGRZ wil het kerkcomplex verkopen. 

Het verhaal van Rebecca 

De Breepleinkerk is een bijzonder gebouw, 

niet in het minst door de aanwezigheid van 

twee Orgelzolders waar in de tweede 

wereldoorlog drie joodse families een 

schuilplaats hebben gevonden en daardoor 

de oorlog hebben overleefd. 

Het is het verhaal van Rebecca Andriesse, 

een joods meisje van 15 jaar oud in 1940 

toen de oorlog uitbrak, haar verloofde en 

schoonouders. Het verhaal van Chaim en Fifi 

de Zoete.  Maar ook  het verhaal van de 

koster van de Breepleinkerk, Jacobus de 

Mars, zijn vrouw Annigje en hun dochter 

Annie die hen drie jaar lang onderdak 

gaven. Drie Joodse gezinnen op de zolders 

achter een kerkorgel. Twee van deze 

gezinnen verbleven er 36 maanden en er werd zelfs een baby geboren.  Dankzij de 

heldhaftige houding van de koster, zijn vrouw, een Surinaamse dokter en het verzetsnetwerk 

in Rotterdam, konden de onderduikers de oorlog overleven. 

Om het bijzondere verhaal van de Orgelzolders door te geven en de zolders voor publiek 

beter toegankelijk te maken, is op 15 februari 2016 de stichting ‘Schuilplaats Orgelzolders 

Rotterdam’ (SOR) opgericht. Inmiddels ontvangen vrijwilligers van de SOR schoolklassen en 

andere belangstellenden. Zij vertellen het verhaal van Rebecca en de andere onderduikers en 

trekken dit door naar de huidige tijd. Inmiddels hebben al vele schoolklassen en andere 

belangtellenden de Orgelzolders bezocht. 
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Dit verhaal is door de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, opgetekend in het 

essay ‘Droom en daad’ en verbonden met de vragen en opgaven die momenteel in de 

samenleving leven.  

Droom en daad 

Het essay ‘Droom en daad’ is in 2015 geschreven ter gelegenheid van de landelijke ‘Maand 

van de Geschiedenis’. 

Via het oorlogsverhaal over de onderduikers op de Orgelzolders, vertelt burgemeester 

Aboutaleb over deugden. Zoals tegen de stroom in 

durven te gaan, moed en koelbloedigheid, respect voor 

verschillen, vertrouwen, hoop, geduld en tolerantie. 

 Aboutaleb vraagt zich in zijn essay af of er in deze tijd van 

crisis, onzekerheid en grote verandering, niet veel meer 

behoefte is aan gezamenlijkheid. 

In de Wij-samenleving die hem voor ogen staat 

 “kun je zijn wie je bent en kun je worden wie je wilt zijn. 

Een samenleving waarin je dromen kunt realiseren. Waar 

je dromen verbonden zijn met gemeenschappelijke 

idealen. Waar individuele inspanningen verbonden zijn 

met collectief handelen. Er is evenwicht tussen ik en wij 

en tussen dromen en doen”  

Het essay laat zien dat we elkaar nodig hebben en dat we 

niet zonder dromen kunnen. 

“Zonder dromen is er geen kompas. De weg van dromen naar daad is de weg van ik naar wij” 

 

Ontwikkelingen 2016-2019 

Sinds de Breepleinkerk niet meer gebruikt wordt voor de reguliere eredienst, exploiteerde 

tot midden 2019 het Ontmoetings Centrum Breepleinkerk (OCB) het gebouw namens de 

PGRZ. 

In 2016 is in opdracht van de gemeente Rotterdam en in nauw overleg met OCB en vele 

andere betrokkenen, een projectplan ‘de nieuwe Breepleinkerk’ opgesteld. Het OCB 

opereerde daarin naar eigen zeggen in naam van de eigenaar van de kerk, de PGRZ. 

Het projectplan ‘de nieuwe Breepleinkerk’ voorzag in de aankoop van het gehele complex 

door de NV Stadsherstel Historisch Rotterdam. Stadsherstel zou het complex vervolgens 

restaureren en verhuren aan de huidige gebruikers: de Levend Woord gemeente Rotterdam, 

de stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam en de stichting Vrienden van de 

Breepleinkerk en de orgelzolder. Deze laatste stichting huurt de kerk een aantal dagen in het 

jaar voor hun zangdiensten ‘Zingen maakt blij’ 

Eind 2016 echter meldde de PGRZ via het bestuur van het OCB dat zij de kerk alleen wenste 

te verkopen aan de Levend Woord gemeente Rotterdam. 

Dit gezien de aanspraak van de LW op een in het verleden verleend recht op eerste koop. 



   

BUSINESSPLAN BEZOEKERSCENTRUM ORGELZOLDERS BREEPLEINKERK                
januari 2020 

 
 

6 
 

Na een geruime periode van impasse meldde de PGRZ voorjaar 2018 dat zij desgewenst het 

gebouw ook gesplitst wilde verkopen: de kerkzaal aan de Levend Woord gemeente 

Rotterdam en de bij het complex behorende woningen aan de Van Malsenstraat aan de 

gemeente Rotterdam ten behoeve van de stichting Schuilplaats Orgelzolders. 

Dit geeft de mogelijkheid om in een kleiner scenario de Orgelzolders op een goede manier 

voor de toekomt veilig te stellen 

Het voorliggend businessplan geeft aan hoe dit gerealiseerd kan worden. 

Daarbij worden twee varianten onderzocht: 

1. Aankoop door de gemeente (of erfgoedorganisatie) van de twee woningen  (inclusief 

begane grond) aan de Van Malsenstraat. Hier wordt een bezoekerscentrum gevestigd  

waarbij de eigenlijke Orgelzolders en de entree aan de Van Malsenstraat niet verworven 

worden maar in gebruik worden gegeven door de (toekomstige) eigenaar van het overige 

kerkcomplex. 

2. Aankoop door de gemeente (of erfgoedorganisatie) van de twee woningen  (inclusief 

begane grond) aan de Van Malsenstraat en het gedeelte van het complex waar zich de 

Orgelzolders bevinden. Hier wordt een bezoekerscentrum gevestigd waar de 

Orgelzolders qua eigendomssituatie onderdeel van uitmaken.  

 

                       
 Variant 1         Variant 2 

 

 

   Te verwerven gedeelte     Orgelzolders 

.  
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2. Het gebouw 

De Breepleinkerk is in 1930/1931 gebouwd. De architect is Hendrik Sutterland (1889-1964) 

uit Rotterdam die veel gebouwd heeft in de stad, vooral in Overschie en Kralingen. 

De kerk is symmetrisch van opzet met een kerkzaal voor ca 1.000 bezoekers. Daarnaast zijn 

er 3 zalen met ruimte voor totaal ca 100 bezoekers . 

Er is een kleine binnentuin en aan de kerk gebouwd staan twee woningen aan de Van 

Malsenstraat en twee woningen (de voormalige pastorieën ) aan de Randweg. 

De kerk en bijbehorende woningen zijn in 2017 op de  gemeentelijke monumentenlijst 

geplaatst. In 1965 werd de eerste grote renovatie uitgevoerd. 

De wijk Hillesluis 

De Breepleinkerk (officiële adres: Van Malsenstraat 104, 3074 PZ Rotterdam) en de 

bijbehorende woningen liggen in de wijk Hillesluis. 

Dit is één van de wijken waar het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) actief is. 

Het NPRZ is een gezamenlijk programma waarin de rijksoverheid, gemeente Rotterdam, 

onderwijs- en zorginstellingen, woningcorporaties en bedrijfsleven samen werken. 

Het NPRZ richt zich op het oplossen en voorkomen van achterstanden bij bewoners en op het 

verbeteren van het leven op Zuid. 

De uitvoering van het programma verloopt langs de pijlers bewoners, wonen, werk en 

school. Zo is het de ambitie om via forse investeringen de woningvoorraad meer divers te 

maken en de aantrekkelijkheid van het wonen te vergroten. 

In de pijler onderwijs worden grote investeringen gedaan om de jeugd beter voor te bereiden 

op hun toekomst. 

De Breepleinkerk kan zeker in de pijlers bewoners en onderwijs een rol gaan spelen. Dan gaat 

het  om het in harmonie samenleven en om het vergroten van het respect voor elkaar. 
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Bereikbaarheid 

De kerk ligt nabij een tram- en 

bushalte en één van de  uitvals-

wegen naar de rijksweg A-16. 

De bereikbaarheid per auto en 

per openbaar vervoer is derhalve 

uitstekend. Parkeergelegenheid 

voor de auto is echter maar 

beperkt aanwezig.  

Van maandag tot en met zaterdag 

is het rondom de kerk betaald 

parkeren. 

 

 

De Orgelzolders 

De Orgelzolders bevinden zich naast het kerkorgel maar liggen wat hoger. De Orgelzolders 

verkeren nog in oorspronkelijke staat en zijn momenteel moeilijk en slechts met een losse 

trap bereikbaar. 

             Burgemeester Aboutaleb bezoekt met scholieren de Orgelzolder 

Omdat het nabij gelegen Zuiderziekenhuis in de oorlogsjaren te dicht bij de frontlinie lag, zijn 

destijds patiënten uit het ziekenhuis weggehaald en overbracht naar de Breepleinkerk. 

Daarom staat er op de gevel een rood kruis en het woord ‘HOSPITAAL’  geschilderd. De verf is 

vervaagd maar de schildering is nog zichtbaar. 
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Het orgel 

De kerk heeft een bijzonder orgel en staat bekend om z’n goede akoestiek. Het orgel is in 

1931 gebouwd door de firma G. van Leeuwen & Zoon (Leiderdorp) en in 1966gerestaureerd 

door de firma Fonteijn & Gaal (Amsterdam/ Rotterdam). Zij wijzigden de dispositie, plaatsten 

een nieuwe speeltafel en veranderden het front. De firma H.B. Scheuerman & Zoon 

(Rotterdam) restaureerde het orgel nogmaals in 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoudstoestand 

Stadsherstel Historisch Rotterdam NV heeft in 2016 de onderhoudstoestand van de kerk en 

van de vier bij het complex behorende woningen  onderzocht. Het bouwkundig onderzoek 

laat zien dat er sprake is van aanzienlijk achterstallig onderhoud en dat met name het dak en 

de installaties gebreken vertonen. Ook is geconstateerd dat in het gebouw asbesthoudende 

materialen zijn verwerkt en dat deze mogelijk op meerdere plekken in de kerk aanwezig zijn. 

De Breepleinkerk en bijgebouwen kunnen slechts deels met regulier onderhoud in redelijke 

bouwtechnische staat gehouden worden. Er moet nadrukkelijk rekening gehouden  worden 

met het groter onderhoud, zoals het vervangen van de kozijnen, restauratie van de  glas-in-

loodramen en het overgrote deel van de leien op het dak.  

Huidige gebruikers 

Momenteel wordt de Breepleinkerk door de PGRZ verhuurd of in gebruik gegeven: 

 De SOR gebruikt delen van het gebouw om schoolklassen en andere bezoekers rond te 

leiden en te vertellen over het verhaal van de Orgelzolders. 

 De Levend Woord Gemeente Rotterdam huurt de grote kerkzaal en opslagruimten op de 

zondagen. Bij deze verhuur heeft de PgRZ tevens een mondelinge afspraak gemaakt over 

een eerste recht van koop voor de Levend Woord gemeente Rotterdam. 

 De stichting ‘Vrienden van de Breepleinkerk en de orgelzolder’ gebruikt de kerkzaal een 

aantal momenten per jaar in het weekend . Op de zondagen voor religieuze 

ontmoetingen en diverse keren per jaar voor (orgel)concerten en zangbijeenkomsten 

(‘Zingen maakt blij’). De stichting stelt vooral prijs op het behoud van de sfeer van de 

kerk qua architectuur en vormgeving . Ook vraagt zij aandacht voor de akoestiek van de 

kerk bij verbouwing.. De stichting overweegt om het orgel in eigendom te verkrijgen. 
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Breepleinkerk: bestaande toestand  

 

Begane grond 

 

 

        NOORD  

 

 Binnentuin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste verdieping  

 

 Orgelzolders (derde laag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

binnentuin 

2 woningen 

2 woningen 

binnentuin 
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3. Visie en betekenis Orgelzolders Rotterdam 

Visie stichting Schuilplaats Orgelzolders: 

De SOR ziet voor zichzelf drie opdrachten: 

1. De herinnering aan het antisemitisme, jodenvervolging en ‘shoa’ door Nazi’s en 

sympathisanten te bewaren. De joodse onderduikers in de Breepleinkerk hebben de 

oorlog overleefd. Maar zij vormen een uitzondering. Het aantal joden dat in WOII is 

weggevoerd en omgebracht is schrikbarend veel groter. 

2. Het antisemitisme van WO II staat niet op zichzelf. Het kent een eeuwenlange 

geschiedenis, in Europa, het nabije Oosten en bijna overal waar joden zich gevestigd 

hebben. Tot op de dag van vandaag is antisemitisme een blijvend voorkomend kwaad, 

met daarnaast andere vormen van rascisme. De stichting wil waakzaamheid bevorderen 

en waarschuwen voor antisemitisme, rascisme en discriminatie van vandaag. 

3. De moed van mensen die met gevaar voor eigen leven bij de onderduik in de 

Breepleinkerk betrokken waren, is bewonderenswaardig. Maar ook zij vormen een 

uitzondering, veel Nederlanders hebben die moed niet op kunnen brengen. Dat is in te 

denken, maar roept wel de vraag op of een andere houding mogelijk was geweest. 

Ook vandaag is er sprake van rascisme en antisemitisme. De stichting wil zich inzetten 

om een bijdrage te leveren aan ‘weerbaarheid’. 

 

Betekenis van de Orgelzolders:  

 bezinning op scholen in Rotterdam en omstreken. Jongeren hebben een beeld van WO II 

dat is vormgegeven door films / videospelletjes. Media die hen laten ontsnappen aan de 

realiteit, maar een relatie tot hun directe omgeving ontbreekt. De Orgelzolders laat hen 

kennismaken met de realiteit van WO II in hun eigen omgeving. De SOR vindt dat iedere 

Rotterdamse scholier op enig moment in zijn of haar schoolcarriere, een bezoek moet 

hebben gebracht aan de Orgelzolders. Hiertoe zouden de Orgelzolders opgenomen 

moeten worden in het onderwijsplan van de gemeente Rotterdam.  

Met de klassen die de Orgelzolders bezoeken, ontvangen we veel kinderen met een 

immigratie- of vluchtelingenachtergrond. Deze kinderen hebben hun eigen familie-

geschiedenis en verhalen uit de overlevering die niet per se of helemaal geen betrekking 

hebben op de bezetting van Nederland door Nazi-Duitsland.  

Logischerwijs mist deze groep een stuk geschiedenis dat voor een groot deel de huidige 

maatschappij gevormd heeft. Hoewel er altijd interesse is voor het onderduikverhaal en 

de holocaust in bredere zin, zijn het voor deze jongeren verhalen die verder van hen 

afstaan. Door dieper in de materie te gaan en in gesprek te gaan over het menselijk 

lijden in deze periode, krijgt deze abstracte geschiedenis een menselijk gezicht. Toen 

werden de joden vervolgd, maar hoe is het om op basis van je geloof apart gezet te 

worden en uiteindelijk vermoord te worden? Waarom moeten we altijd alert blijven op 

racisme, discriminatie en antisemitisme?  

De Orgelzolders moeten het verhaal tastbaar maken. 
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Naar aanleiding van 75 jaar bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz, reisden drie  

Rotterdamse schoolklassen naar kamp Vught, een PC-klas, een openbare klas en een  

Islamitische klas. De hierboven beschreven motivatie werd goed verwoord door de leerlingen 

zelf en gefilmd door Nieuwsuur uitzending zondag 26 januari 2020 

https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/503280/Nieuwsuur.html.  

 bijdragen aan anti-rascisme bijvoorbeeld door samenwerking met RADAR (zoals het huidige 

project met de supportersvereniging Feyenoord); 

 locatie van de Breepleinkerk in Hillesluis, een multiculturele wijk, waarin de oorspronkelijke 

Nederlandse bewoners een minderheid zijn geworden. In de laatste jaren van de Breepleinkerk 

als Protestantse Kerk, heeft ze een rol gespeeld in het samenleven van mensen met veschillende 

achtergrond en levensovertuiging (aanslag Breepleinkerk in november 2004, Hand in Hand in 

Hillesluis, artikel Jaap Brederveld in jubileumbundel: ‘Een kerk in de buurt’); 

 wegen zoeken voor ‘weerbaarheid tegen rascisme, discriminatie en antisemitisme. Een middel 

daarbij is elkaar leren kennen over grenzen van ras, cultuur en levensovertuiging in Rotterdam, 

bijvoorbeeld door samenwerking met de stichting Veelkleurige Religies. 

 

De stichting SOR wil de locatie vooral presenteren als een Educatief Centrum. Daarnaast komen in 

het bezoekerscentrum Orgelzolders een aantal functies samen:  Educatie, Museum, Onderzoek& 

debat en Ontmoetingen. Zo’n inhoudelijk brede ambitie is zeker lastig is waar te maken maar juist in 

de combinatie van deze activiteiten wordthet belang van het bezoekerscentrum vormgegeven.  

Op de dagen dat er geen rondleidingen gepland staan, wordt e ontvangstruimte gebruikt voor 

mensen en groepen uit de wijk, een functie die de huidige kerk momenteel op kleine schaal heeft. 

Denk hierbij aan ouderenwerk, de buurtvaders, ontmoetingsochtenden voor nieuwkomers, enz. 

Nu het Ravennest gesloten is, is er in de wijk behoefte aan een nieuwe ontmoetingsplek. 

 

Activiteiten 

De SOR wil de Orgelzolders voor publiek verder toegankelijk maken en het verhaal van de 

Orgelzolders optimaal doorvertellen waarbij de groep jeugd/jongeren de belangrijkste doelgroep is. 

Daarnaast ontvangen we ook veel groepen volwassenen, uit de regio maar ook steeds vaker vanuit 

het hele land. De SOR vraagt voldoende ruimte om schoolklassen en andere bezoekers te ontvangen 

en in groepjes door het gebouw te geleiden. Belangrijke plekken zijn de Orgelzolders zelf en de 

plekken die in de geschiedenis van de Orgelzolders verder een belangrijke rol spelen. 

Ook nu worden al klassen ontvangen in de kerk. Men wil de rondleidingen echter interactiever 

opzetten met meer (bewegend) beeld en meer nadruk op beleving.  

Naast bovengenoemde activiteiten zal een aanvullend programma georganiseerd worden.  

De programmering sluit sterk aan op het verhaal van de Orgelzolders. Dat gaat over mensen van 

verschillende komaf die met elkaar overleven. De joodse baby kwam ter wereld met de hulp van een 

gereformeerde kostersvrouw, een verpleegster uit het verzet en een Surinaamse oogarts.  

In de programmering moeten alle Rotterdammers zichzelf kunnen herkennen en het totale 

programma voor de Breepleinkerk moet aantrekkelijk zijn voor jongeren.  

Het aanbod moet uitdagen c.q. uitnodigen om nogmaals te komen. Het bevorderen van ontmoeting, 

kennismaking, openheid en wederzijds respect, moet  bezoek aan de Breepleinkerk stimuleren.  

https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/503280/Nieuwsuur.html
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4. Het Bezoekerscentrum Orgelzolders Breepleinkerk 

De doelstelling om de toegankelijkheid van de Orgelzolders voor publiek te verbeteren en 

voor de toekomst te behouden, wordt vormgegeven door: 

a. het oprichten en in stand houden van een bezoekerscentrum met expositieruimte waar 

de herinnering levend gehouden wordt aan het verblijf van drie joodse gezinnen op de 

Orgelzolders van dit kerkgebouw tijdens de Tweede  Wereldoorlog. 

b. het verkrijgen, verzamelen en permanent exposeren van voorwerpen en dergelijke die 

deze functie kunnen versterken. 

De SOR verwacht per week gedurende drie dagen zes schoolklassen te ontvangen van 

maximaal 25 kinderen. Daartoe vraagt de stichting een ontvangstruimte voor minimaal 30 

personen en een adequate expositieruimte. Belangrijk is tevens een duidelijke route in het 

bezoekerscentrum zodat bezoekers de beide Orgelzolders op een goede rolstoelvriendelijke 

wijze kunnen bezichtigen. Daarnaast een kleine horecaruimte, ruimte voor een lift en ruimte 

voor voldoende opslag. Hiertoe zijn twee varianten uitgewerkt. 

Splitsing 

In beide hieronder beschreven varianten is een juridische en bouwkundige splitsing nodig. 

Bij het splitsen van bouwkundige objecten is in bijna alle gevallen een splitsingsvergunning 

nodig. Met een aanvraag van een splitsingsvergunning wordt de gemeente van de wijziging in 

een pand op de hoogte gesteld. Daarnaast toetst de gemeente bij de aanvraag van de 

splitsingsvergunning of de wijziging veilig is en of de nieuwe situatie aan de wet- en 

regelgeving voldoet. 

Een aanvraag van een splitsingsvergunning voor een bouwkundige splitsing is niet hetzelfde 

als een notariële splitsing. Bij een notariële splitsing worden splitsingstekeningen gemaakt 

die ter goedkeuring naar het kadaster worden gestuurd. Een notaris stelt met deze 

tekeningen een splitsingsakte op. Op de notariële splitsingstekeningen staan geen 

bouwkundige zaken, maar voornamelijk schematische eigendomsgrenzen, een 

complexaanduiding en indexnummers.  Een notariële splitsing en het opstellen van 

splitsingstekeningen gebeurt wanneer de splitsing tussen eigendomsgrenzen en algemene 

ruimten binnen een gebouw (opnieuw) vastgelegd moeten worden. 

Bezoekerscentrum variant 1  

In dit scenario worden de twee woningen aan de Van Malsenstraat inclusief de begane grond 

verworven. En wordt het gedeelte op de eerste verdieping waar zich de eigenlijke 

Orgelzolders bevinden aan de SOR in gebruik gegeven door de (waarschijnlijk) toekomstige 

eigenaar van de rest van het kerkcomplex: de Levend Woord gemeente Rotterdam. Dit is  het 

scenario waar de eigenaar van de kerk de PgRZ in principe mee heeft ingestemd 

Dit is een vrij minimaal scenario dat ruimte geeft voor een ontvangstruimte van en een 

expositieruimte. De totale oppervlakte b.v.o. is 264 m2. De definitieve indeling moet nog 

gemaakt worden maar belangrijk hierin is het maximaal aantal groepen en individuele 

bezoekers die  tegelijkertijd ontvangen kunnen worden. 

Daarnaast kunnen lift, toiletgroep en eenvoudige horecavoorziening gerealiseerd worden. 
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In dit scenario kan het eigenlijke bezoekerscentrum eenvoudig bouwkundig en juridisch 

gesplitst worden. Ook lijkt in dit scenario geen vereniging van eigenaren nodig. 

Nadelen van dit scenario zijn een moeilijk te realiseren goede routing langs de Orgelzolders, 

de toch wel vrij beperkte ruimte om bezoekers te ontvangen en een entree die verscholen 

ligt in de Van Malsenstraat. Belangrijk in zowel variant 1 als variant 2 is dat ook een deel van 

de binnentuin achter de woningen in de Van Malsenstraat wordt verworven. 

Ook het feit dat de eigenlijke Orgelzolders niet in eigendom zijn kan in de toekomst discussie 

geven over b.v. het noodzakelijke casco onderhoud 

 

 

 
Daarbij zal via een goede juridische clausule geregeld moeten worden dat de eigenlijke 

Orgelzolders ten alle tijde toegankelijk blijven voor de SOR, ook bij verandering van 

eigendom van de rest van het kerkcomplex. Tevens dat het extern onderhoud  van de 

Orgelzolders door de eigenaar op een nader te omschrijven niveau, uitgevoerd wordt. 
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Bouwkundige uitwerking variant 1 eerste verdieping 

 

Bezoekerscentrum variant 2 

In dit scenario worden de twee woningen aan de Van Malsenstraat inclusief de begane grond 

verworven maar ook het deel  van het kerkcomplex waar zich de eigenlijke Orgelzolders 

bevinden. Dit is een wat ruimer scenario (totaal b.v.o. 408 m2) dat ruimte geeft voor een 

ontvangstruimte, een zaal voor lezingen en activiteiten en een expositieruimte. Daarnaast 

kunnen lift, toiletgroep en ruimere entree en horecavoorziening gerealiseerd worden. 
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Voordelen van dit scenario zijn een makkelijk  te realiseren goede routing langs de 

Orgelzolders, de veel toereikender ruimte om bezoekers te ontvangen en een entree die  

duidelijk in het zicht ligt aan de Bree. In dit scenario is de bouwkundige splitsing van het 

bezoekerscentrum wat ingewikkelder is maar zeker niet onmogelijk.. 

In deze variant moet er na splitsing tevens een vereniging van eigenaren worden opgericht. 

Ook is dit een scenario waarmee de eigenaar van de kerk de PgRZ (nog) niet heeft ingestemd. 

 

Bouwkundige uitwerking variant 2 
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Vergunningen 

Om het bezoekerscentrum te kunnen realiseren zijn diverse(gemeentelijke) vergunningen nodig: 

 splitsingsvergunning (scheiding complex in bezoekerscentrum en kerkgebouw) 

 woonontrekkingsvergunning (voor de twee woninegn aan de Van Malsenstraat) 

 omgevingsvergunning (bouwkundige en bouwtechnische eisen, bestemmingsplan) 

 monumentenvergunning (verandering gemeentelijk monument) 

 

Gemeenschappelijk gebruik 

Gemeenschappelijk gebruik van ruimtes met de huurder van de kerkzaal  is in pricipe mogelijk maar 

dan vanuit een duidelijke eigendomssituatie over en weer. 

Mocht hier behoefte aan zijn dan dient dit apart afgesproken te worden. 
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5. Verwerving, beheer en organisatie  

Eigendom 

Het College van kerkrentmeesters van de PGRZ behartigt de onroerend goedzaken voor de 

protestantse gemeente en zo ook de mogelijke verkoop van delen van de Breepleinkerk. 

In dit businessplan wordt aangegeven hoe onder voorwaarden de Breepleinkerk verworven 

en geëxploiteerd kan worden. Het gaat dan om een heldere risicoanalyse en een gezonde 

exploitatie die aan eventuele verwerving ten grondslag ligt. 

Bij de bepaling van de verwervingsprijs spelen het bouwkundig onderzoek naar de 

onderhoud situatie een rol. 

De NV Stadsherstel Historisch Rotterdam heeft in 2016 de onderhoud situatie van het gehele 

kerkcomplex onderzocht. Hieruit bleek dat er sprake is van aanzienlijk achterstallig 

onderhoud dat tot op heden niet is uitgevoerd en daardoor verergerd is (vooral lekkage via 

het dak waardoor er regelmatig water in de kerkzaal en vooral op de trappen ligt). 

Uitgangspunt is dat of de gemeente Rotterdam dan wel een geïnteresseerde (erfgoed)-

organisatie een deel van de Breepleinkerk verwerft waar vervolgens het bezoekerscentrum 

volgens een van hierboven geschetste varianten gerealiseerd kan worden. 

De SOR geeft er de voorkeur aan om zelf geen eigenaar te worden van het bezoekerscentrum 

maar dit zou willen huren van de verwervende instantie. Het bouwkundig beheer van een 

bezoekerscentrum behoort niet tot de expertise van de SOR 

Renovatie en verbouwing  

De SOR zal de nodige fondswerving ter hand nemen om middelen te verkrijgen om het 

aangekochte deel als bezoekerscentrum geschikt te maken. Voor de cascorestauratie zal een 

beroep gedaan kunnen worden op het Nationaal Restauratie fonds. 

2020 is het jaar waarin herdacht wordt  dat het 75 jaar geleden is dat WO-II eindigde. 

Er zijn signalen dat deze fondswerving succesvol kan zijn. 

Organisatie bezoekerscentrum 

Om de in hoofdstuk 3 geformuleerde ambitie voor het bezoekerscentrum Breepleinkerk te 

realiseren, zal de SOR als huurder en gebruiker zorgdragen voor het runnen van het 

bezoekerscentrum. 

Naast de inzet van de nodige vrijwilligers, lijkt het wenselijk om een directeur/coördinator en 

waarschijnlijk ook een conciërge aan te stellen, ten einde een goed programma te realiseren 

en het gebouw adequaat te beheren en te exploiteren. 

Bemensing in beheer en organisatie 

De huidige kracht van de rondleidingen is de vertelling van het verhaal door de gidsen. Keer 

op keer krijgt de SOR teruggekoppeld hoe bijzonder het bezoek ervaren wordt doordat er 

een bevlogen gids de gasten meeneemt naar deze drie bijzondere jaren. Niet zelden krijgen 

de gidsen een compliment van docenten omdat een klas, soms zelfs 7e en 8e groepers, een 

uur lang ademloos en vol aandacht naar het verhaal hebben geluisterd. Hieruit blijkt dat het 

verhaal enorm tot de verbeelding spreekt, zeker als het persoonlijk wordt verteld.  
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Deze USP is ook tegelijkertijd de zwakte van de SOR: we zijn te afhankelijk van de huidige 

gidsen om het goed functioneren van een museum in de toekomst te kunnen garanderen. 

De huidige groep gidsen (5 personen, allen vrijwilligers) kan deze taak in ieder geval niet 

volbrengen. Er moeten daarom meer gidsen geworven worden 

Een deel van de vertelling kan vervangen worden door de interactiviteit van het bezoekers-

centrum maar het bezoekerscentrum heeft  ook een vaste medewerker nodig. 

De taak van deze persoon is om de vrijwilligers te werven en te  coördineren, Afspraken te 

maken met de scholen de verschillende projecten (tentoonstellingen, lezingen 

voorstellingen) vorm te geven. 

Gedacht wordt aan een directeur voor 24 uur per week en een groep van 10 vrijwilligers 

waaronder de gidsen maar ook secretariële ondersteuning en communicatieactiviteiten. 

Marketing&communicatie 

Het gaat te ver om in dit businessplan een compleet marketing- communicatieplan op te 

nemen, maar de volgende zaken zijn straks voor de exploitatie van groot belang en zullen ook 

kosten met zich meebrengen: 

 ICT-inrichting: professionele website, huisstijl, social media platformen. ontwerp, 

realisatie en professioneel beheer van de media. 

 Promotiemiddelen: lespakketten, foldermateriaal, DM-middelen, nieuwsbrieven enz. 

 Relatiebeheer: contact met derden, pers, samenwerkingsverbanden 

 Eigen publicaties, workshops, seminars 
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6. Exploitatieopzet Bezoekerscentrum 

Bouwkosten 

Eind 2016 heeft Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V door een restauratiedeskundige een 

rapportage laten opstellen van de bouwtechnische staat en een kostenraming van het 

achterstallig onderhoud en noodzakelijke verbeteringen van de Breepleinkerk ( ter inzage bij 

de gemeente Rotterdam). 

Het is momenteel gezien de snelle prijs  ontwikkelingen in de bouwwereld lastig een goede 

inschatting te maken van de restauratie en verbouwingskosten  

Bij onderstaande schatting van deze kosten is gekeken naar boven genoemd onderzoek maar 

ook naar een vergelijkbaar project.  

De uiteindelijke schatting is gedaan op basis van een m2 prijs  

De totale oppervlakte (b.v.o.) van Variant 1 (de woningen Van Malsenstraat inclusief begane 

grond) is  264 m2. De totale inhoud (buitenwerk met schil meegerekend) bedraagt 945 m3. 

De totale oppervlak van Variant 2 (de woningen Van Malsenstraat inclusief begane grond en 

het gedeelte van de kerk achter het kerkorgel bedraagt 408 m2 

Na een toets van vergelijkbare projecten wordt uitgegaan van een m2-prijs van €. *****,-- 

(prijspeil 2019). Mogelijke onverwachte zaken moeilijk zoals funderingsherstel, aanwezigheid 

van asbest, zijn in een prost onvoorzien opgenomen. 

De totale bouwkosten van Variant 1 zijn : 

 Bvo 264 m2 x €. *****,--     €. *******,-- 

 Lift  `      €. *******,-- 

 Aanpassing Orgelzolders: brand scheidende wanden 

nieuwe vloervelden + trap 

brug naar de orgelzolder €. *******,-- 

 Onvoorzien       €. *******,-- 

Totale geschatte bouwkosten variant 1    €. *******,-- 

 

De totale bouwkosten van Variant 2 zijn  

 Bvo 408 m2 x €. *****,--     €. *******,-- 

 Lift  `      €. *******,-- 

 Aanpassing Orgelzolders: brandscheidende wanden 

nieuwe vloervelden + trap 

brug naar de orgelzolder €. *******,-- 

 Onvoorzien       €. *******,-- 

Totale geschatte bouwkosten variant 2    €. *******,-- 

 

De genoemde bouwkosten zijn exclusief 21 % btw 
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Exploitatieopzet  

INVESTERINGEN VARIANT 1  VARIANT 2  

     

Aankoopkosten (marktwaarde)     

Aankoopprijs €.*******,--  €.*******,--  

Overdrachtsbelasting (6%) €.*******,--  €.*******,--  

Totaal aankoopkosten  €.*******,--  €.*******,-- 

     

Verbouwings/cascokosten     

Cascorestauratie  €.*******,--  €.*******,--  

Kosten herbestemming €.*******,--  €.*******.--  

Projectbegeleiding €.*******,--  €.*******,--  

Terreininrichting €.*******,--  €.*******,--  

Nutsvoorzieningen €.*******,--  €.*******,--  

Totaal verbouwings/cascokosten  €.*******--  €.*******,-- 

     

Bijkomende kosten     

Kosten vergunningen leges €.*******--  €.*******,--  

Architectenkosten €.*******--  €.*******,--  

Advieskosten €.*******--  €.*******,--  

Overige bijkomende kosten €.*******--  €.*******,--  

Totaal bijkomende kosten  €.*******,--  €.*******,-- 

     

Overige kosten     

Kosten onvoorzien €.*******,--  €.*******,--  

Voorfinancieringsrente €.*******,--  €.*******,--  

Totaal overige kosten  €.*******,--  €.********,-- 

     

TOTAAL INVESTERINGEN  €.*******,--  €.*******,-- 

 

DEKKING VARIANT 1 VARIANT 2 

   

Lening NRF t.b.v. casco restauratie €.*******,-- €.*******,-- 

Fondswerving  t.b.v. interne verbouwing €.*******,-- €.*******,-- 

Inzet verwervende partij (t.b.v. aankoop) €.*******,-- €.*******,-- 

Inkomsten uit verhuur gekapitaliseerd (factor 8) €.*******,-- €.*******,-- 

   

TOTAAL DEKKING €.*******,-- €.*******,-- 
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FINACIERINGSLASTEN VARIANT 1     

 Soort Bedrag Looptijd Rente Jaarlijkse last 

Lening NRF Annuïtair €.*******,-- 30 jaar 1,5% €.*******,-- 

Inzet verwervende partij Aflossingsvrij €.*******,-- 0 2,5% €.*******,-- 

      

FINANCIERINGSLAST V 1  €.*******,--   €.*******,-- 

      

 

FINACIERINGSLASTEN VARIANT 2     

 Soort Bedrag Looptijd Rente Jaarlijkse last 

Lening NRF Annuïtair €.*******,-- 30 jaar 1,5% €.*******,-- 

Inzet verwervende partij Aflossingsvrij €.*******,-- 0 2,5% €.*******,-- 

      

FINANCIERINGSLAST V2  €.*******,--   €.*******,-- 

 

HUUROPBRENGSTEN  VARIANT 1 VARIANT 2 

 M2 GBO/VVO Jaarhuur Jaarhuur 

Verhuur Stichting SOR à €. 110,--/m2- 264 €.29.040,--  

Verhuur Stichting SOR à €. 110,--/m2 408  €.44.880,-- 

 

EXPLOITATIELASTEN  VARIANT 1 VARIANT 2 

    

Voorziening onderhoud  20% x jaarhuur €.  5.808,-- €.  8.976,-- 

Belastingen en verzekeringen  €.  1.200,-- €.   2.000,-- 

Overige kosten + servicekosten 5% x jaarhuur €.  1.452,-- €.   2.244,-- 

    

TOTAAL EXPLOITATIELASTEN  €. 8.760,-- €.13.220,-- 

 

EXPLOITATIEOPZET VARIANT 1  VARIANT 2  

     

Jaarlijkse Lasten     

Financieringslasten €. 22.800,--  €. 31.450,--  

Exploitatielasten €.  8.760,--  €. 13.220,--  

TOTAAL JAARLIJKSE LASTEN  €. 31.260,--  €. 44.670,-- 

     

Jaarlijkse inkomsten     

Huuropbrengsten €. 29.040,--  €. 44.880,--  

     

TOTAAL JAARLIJKSE INKOMSTEN  €. 29.040,--  €. 44.880,-- 
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Om de restauratie en verbouwing van de Breepleinkerk zoals in hoofdstuk 5 beschreven, 

financieel  mogelijk te maken is een totale investering nodig van ca €. ********,-- (variant 1) 

of ca . €. ********,--  (variant 2) 

Om dit te realiseren is een eenmalige bijdrage van € 600.000,-- dan wel € 750.000,-aan 

fondswerving essentieel 

De vervolgens resterende  financierings- en exploitatielasten moeten opgebracht worden 

door de hierboven genoemde  jaarlijkse huur. Daarbij is gezien de doelstelling en de aard van 

de hurende organisatie uitgegaan van gematigde huren.  
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7. Exploitatieopzet en fondswerving SOR 

De exploitatieopzet van de individuele (hoofd)gebruikers van de Nieuwe Breepleinkerk wordt 

aan de kostenkant vooral bepaald door de jaarlijkse huisvestingslasten en de kosten van 

mogelijk aan te trekken personeel (directeur, conciërge). 

Inkomsten kunnen gevonden worden door financiële afspraken met scholen te maken, uit 

kaartverkoop en via incidentele verhuur van een aantal ruimtes. Om daadwerkelijk 

financiering te verkrijgen voor de bezoeken van schoolklassen zal een bezoek aan de 

Breepleinkerk opgenomen moeten worden in het gemeentelijk onderwijsprogramma.  

Dit dient met de gemeente en de onderwijskoepels afgestemde te worden  

EXPLOITATIEOPZET VARIANT 1  VARIANT 2  

     

Huur €. 29.040,--  €. 44.880,--  

Organisatiekosten €.   5.000,--  €.   5.000,--  

Overige huisvestingskosten €.   7.500,--  €. 10.000,--  

Personeelskosten €. 40.000,--  €. 40.000,--  

Projecten p.m.  p.m.  

     

TOTAAL JAARLIJKSE KOSTEN  €. 81.540,--  €. 99.880,-- 

     

800 bezoekers à €.7,50/persoon €.   6.000,--  €.   6.000,--  

240 schoolklassen à €. 100,-- /klas €. 24.000,--  €.24.000,--  

Boekverkoop €.   1.000,--  €.   1.000,--  

Incidentele verhuur €. 5.540,--  €   8.880,--  

Bijdrage Rotterdams cultuurplan €. 45.000,--  €. 60.000,--  

Fondswerving t.b.v. projecten p.m.  p.m.  

Fondswerving t.b.v. bedrijfsvoering p.m.  p.m.  

     

TOTAAL JAARLIJKSE INKOMSTEN  €. 81.540,--  €. 99.880,-- 

 

Op de totaal jaarlijkse kosten voor huisvestingskosten en inzet van een directeur valt weinig 

af te dingen. Deze moeten echt gemaakt worden om het bezoekerscentrum te laten 

functioneren. De eenmalige  kosten voor aanschaf van apparatuur, audiovisuele middelen 

e.d. kunnen via fondswerving gedekt worden. 

Kort samengevat betekent bovenstaande opzet dat slechts met een jaarlijkse bijdrage van ca 

€. 45.000,-- dan wel €. 60.000,-- tot een sluitende exploitatie gekomen kan worden. Mogelijk 

is deze te vinden binnen het Rotterdamse Cultuurplan. 

Daarnaast kan nog gekeken worden of de kosten voor het bezoek van de schoolklassen nog 

wat verhoogd kunnen worden.  
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Fondswerving 

De nodige fondswerving voor de Breepleinkerk is te onderscheiden in: 

 Fondswerving ten behoeve van de restauratie en verbouwing van de kerk. 

 Fondswerving ten behoeve van het functioneren van de SOR. 

Een belangrijke ambassadeur van het project Breepleinkerk is burgemeester Aboutaleb. 

Door de relatie van het verhaal van de Orgelzolders met het concept van de WIJ-samenleving 

zoals verwoord in zijn essay, kan de burgemeester een belangrijke rol spelen in de 

fondswerving, mogelijk samen met anderen. 

Om tot succesvolle fondswerving te komen, zal het projectplan via verschillende media door 

vertaald moeten worden. Gedacht wordt aan een samenvatting (folder),  website en social 

media. 

Fondswerving ten behoeve van restauratie en verbouwing 

De opgave is om ca 0,6 miljoen dan wel 0,75 miljoen aan eenmalige bijdragen te realiseren 

aan fondsen voor restauratie en verbouwing. Dit is een aanzienlijke klus en het is aan te 

bevelen hier speciaal iemand mee te belasten.. 

Gezien de toekomstige functie van het gebouw en de relatie met de WO-II, lijken het 

Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (V-fonds) en-  gezien de doelstelling 

en de relatie met Rotterdam -  de stichting de Verre Bergen kansrijke fondsen. Daarnaast de 

wat kleinere fondsen die gerelateerd zijn aan de stad Rotterdam. 

Fondswerving ten behoeve van de activiteiten SOR 

In bijna alle gevallen gaat het bij fondsbijdragen niet over structurele financiering. 

Wel kunnen jaarlijks bijdragen aangevraagd worden voor aparte activiteiten. 

Het is goed het beleidsplan van de SOR te actualiseren en daar de diverse voorgenomen 

activiteiten in op te nemen.  

Het Rotterdamse Cultuurplan 

Mogelijk kan de SOR met  een wervend programma meedraaien in de volgende ronde van 

het stedelijk Cultuurplan Rotterdam. 

De uitvoering van het Rotterdamse Cultuurplan 2017-2020 is gaande.  In deze periode is ruim 

80 miljoen euro verdeeld over 86 culturele instellingen in Rotterdam. Vanaf 2020 kan hier 

weer op aangevraagd worden. 
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8. Vervolg 

Met vaststelling van dit businessplan ligt er een  inhoudelijke basis en een heldere 

exploitatieopzet waarmee de Orgelzolders voor de toekomst veilig gesteld worden en beter 

toegankelijk gemaakt worden. 

Echter, om de ambitie te kunnen realiseren zijn twee zaken cruciaal. 

 Verwerving van een deel van het kerkcomplex door de gemeente Rotterdam of een 

andere betrokken (erfgoed)organisatie. Slechts alleen dan is een verantwoord beheer en 

toekomstige zorg voor de kerk goed te realiseren. 

 Een succesvolle fondswerving zowel voor de restauratie als voor de noodzakelijke 

bouwkundige aanpassingen en exploitatie. 

Het gaat om veel geld. Het mag duidelijk zijn dat alleen op basis van de in paragraaf 3 

omschreven ambitie de nodige fondsen verkregen kunnen worden. 

De volgende planning ligt vervolgens voor: 

  

Vaststelling van het businessplan projectplan door het bestuur  SOR Begin februari 2020 

Beoordeling van het businessplan door de gemeente Rotterdam maart-mei 2020 

Verwerving van een deel van de Breepleinkerk door de gemeente 

Rotterdam (of erfgoedorganisatie) 

mei- juli 2020 

Fondswerving door SOR Juli 2020- juli 2021 

Opstellen  restauratie- en verbouwingsplan i.o.v. nieuwe eigenaar Aug.-dec. 2020- 

Definitief plan en aanbesteding Jan.-juli 2021 

Start bouw September 2021 

Oplevering Najaar 2022 
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BIJLAGE 1 

Voorbeeld voor een realistische invulling van het bezoekerscentrum van de Orgelzolders   

Nu de onderhandelingen over wie welke ruimte krijgt in de toekomstige Breepleinkerk nog steeds 

gevoerd worden, is het noodzakelijk helder voor ogen te krijgen waarom er een bezoekerscentrum  

Orgelzolders moet komen, met andere woorden, hoe vullen we de missie van de SOR in, zijnde: 

 “Het in stand houden van een expositieruimte en een educatief centrum in het kerkgebouw de 

Breepleinkerk te Rotterdam, die de herinnering levend houden aan het verblijf van drie Joodse 

families op de Orgelzolders van dit kerkgebouw tijdens de Tweede Wereldoorlog en het verkrijgen, 

verzamelen en permanent exposeren van voorwerpen e.d. die deze functie kunnen versterken.” 

Daarnaast is het van groot belang dat de gebeurtenissen van toen vertaald worden naar de huidige 

maatschappij en de uitdagingen die we hebben op het gebied van tolerantie en gelijkheid. 

Naast de grote lijnen van het businessplan moet nagedacht worden wat de SOR straks in de praktijk 

wil aanbieden: wat wil je communiceren en wat wil je overbrengen aan de bezoekers. Wie is je 

primaire doelgroep? Wat ga je ze vertellen? Welk gevoel moeten ze krijgen als ze door het 

bezoekerscentrum gaan? Met welke lessen moeten ze het pand weer verlaten? 

Een geslaagd project begint met een heldere visie over het einddoel. 

Voorbeeld voor de Invulling van het Bezoekerscentrum Orgelzolders 

Bezoekers komen binnen en gaan naar de 

huidige gele zaal. Dit wordt onze 

presentatieruimte. Deze is ingericht als 

huiskamer in jaren ’40 stijl met stoelen, 

tafels, fauteuils en banken. Er is een flink 

scherm en een goede geluidsinstallatie, 

vormgegeven als oude radio. De muren 

kunnen van boven tot onder gebruikt worden 

voor visuals: foto’s van de hoofdpersonen, 

maar bijv ook landkaarten uit de oorlog met 

de opmars van de geallieerden, 

krantenartikelen, objecten ect. Langs de muren komen mooie kastjes inclusief goede verlichting voor 

de op de zolders gevonden voorwerpen, gerubriceerd op soort. Jassen en tassen worden opgeborgen 

in mooie linnenkasten uit deze tijd. 

Het verhaal kan door een gids verteld worden, maar kan ook in de vorm van een film aangeboden 

worden, dit afhankelijk van de wensen van de bezoeker en de beschikbaarheid van een gids. 

De zaal in huiskameropstelling, kan ook gebruikt worden voor activiteiten uit de buurt of 

kleinschalige bijeenkomsten. 

De muur naar de keuken wordt doorgebroken en ook de keuken krijgt een make -over met een 

toonbank waar versnaperingen uitgeserveerd kunnen worden. Zelfs voor de toiletten kun je de stijl 

doorvoeren: tegelwerk, tijdschriften van toen als behang, lampen ect. 
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Onze belangrijkste doelgroep zijn schoolklassen. 

Kinderen moeten in een museum zelf dingen 

kunnen ontdekken, aanraken, beleven. Dit kan op 

de etages boven de gele zaal. In het huis van de 

koster recreëren we de kamers van de familie De 

Mars. Met projectietechnieken zoals 3D 

hologrammen of Pepper’s Ghost, brengen we de 

hoofdpersonen tot leven n laten we ze 

gesprekken voeren over een bepaalde situatie of 

een dilemma. Kinderen luisteren en kijken  hier naar en kunnen op de IPad die ze gekregen hebben, 

vragen beantwoorden en een speurtocht doen. Denk aan een gesprek tussen Jacobus en Annigje 

over het wel of niet in huis nemen van Rebecca. Wat zou jij doen? De mogelijkheden zijn legio: 

bevalling, Lasley, de overval, fam de Zoete, verzetsactiviteiten ect. Het doel is om kinderen bewust te 

maken dat het niet makkelijk is een goede beslissing te nemen en dat het niet zwart/wit is. 

In een ruimte recreëren we de zolder en laten kinderen ervaren hoe het is om in het donker en in de 

kou te moeten zitten met niets te doen. Houd jij het 5 minuten vol?? Hoe was het wanneer het orgel 

speelde? In het huis naast de koster kunnen meer algemene presentatieruimtes gemaakt worden: 

- Aandacht voor het bombardement: Rebecca’s familie kwam uit het centrum, maar raakte 

dakloos  - wat is daar gebeurd? 

- Via Loods 24 werden mensen weggevoerd naar de kampen. Hoe en wat  (hier zijn toch altijd 

veel vragen over en veel klassen combineren een bezoek aan ons met een bezoek aan het 

Kindermonument)? Waarom wilde Hitler alle Joden vermoorden en hoe werd dat aangepakt 

(Nederland en over de grenzen) 

- In die tijd waren er enorm veel vluchtelingen op dreef – connectie met het heden 

- Wat deed het verzet? Wat waren dat voor mensen? Wat waren de consequenties? 

- Razzia van Rotterdam (stadion Feijenoord) en de hongerwinter 

- Erekamer: overzicht van alle familieleden die het niet gered hebben. Alle namen kunnen 

ingesproken worden en continue voorgelezen worden. Kinderen kunnen een steentje leggen 

op richeltjes langs de muren. Op een andere muur maken we een stamboom met alle 

mensen die geboren zijn dankzij de geslaagde onderduik. Ook de Yad Vashem 

onderscheidingen kunnen hier een plek krijgen en natuurlijk eren we tante Annie en alle 

andere helpers die we op dit moment kennen. 

- Wat waren de oorzaken en gevolgen van antisemitisme en discriminatie toen en hoe is dat 

nu? Wat zijn je eigen vooroordelen, ervaringen? Wat is er veranderd in die 80 jaar, of 

verandert er niets? 

De originele zolder wordt beter toegankelijk en teruggebracht in originele staat: houten vloer, bed, 

matrassen, dekens, spullen. Al deze dingen moet de SOR samen doen met ervaren partijen.  

Centraal moet in ieder geval staan dat bezoekers en vooral jongeren, geraakt worden door het 

verhaal van toen, dit koppelen aan de huidige maatschappij en nadenken over hoe men toen 

gehandeld zou hebben en hoe men nu handelt in geval van discriminatie en apart zetten of gezet 

worden. Met die gedachte zou iedereen het pand weer moeten verlaten. 


