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Anne Wenzel werkt aan het Razzia Monument Rotterdam (foto: Lotte Stekelenburg). 

 
Voorwoord
In de eerste editie van dit jaar nemen we u mee in een reeks van positieve

ontwikkelingen. Uiteraard kijken we reikhalzend uit naar de onthulling van het

monument op 10 november dit jaar, maar voor die tijd moet er nog veel

gebeuren. 

Direct na de feestdagen zijn we met onze vrijwilligers enthousiast aan de slag

gegaan om de agenda’s met afspraken te vullen. Verder zijn ideeën

aangescherpt en is de actielijst gevuld met van alles en nog wat om de

onthuling en de daarmee samenhangende activiteiten tot een succes te

maken.  

Verder zijn we, volgens de eisen die aan een culturele ANBI worden gesteld,

bezig met de financiële verslaglegging over het boekjaar 2022. Zodra het

verslag beschikbaar is, wordt dat gepubliceerd op onze website. 

Over financiën gesproken, we kunnen nog een laatste steuntje in de rug

gebruiken. Dat kan heel eenvoudig online via onze website. 

Met onze partner MBO Albeda is een nieuw leertraject gestart. Studenten

Communicatie en Marketing gaan ons helpen om nieuwe Rotterdammers te

bereiken met het verhaal van de razzia en het waarom van het monument. In

een volgende editie komen we daarop terug.    

Inmiddels worden ook de eerste voorbereidingen getroffen voor de onthulling

op de Parkkade en worden plannen gemaakt voor flankerende activiteiten. Zo

is de eerdere try-out van het theaterprogramma van Roland Vonk, “De razzia

https://us20.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=6def2336deb6bfd774a172ed7&id=479274ab47
https://razziamonument.nl/doneren/


van ’44 bezongen”, geëvalueerd en vinden besprekingen plaats over een aantal

nieuwe uitvoeringen. 

In de volgende edities en uiteraard op onze digitale kanalen houden we u op de

hoogte. Bijvoorbeeld hoe u de aanstaande activiteiten kunt volgen of

bijwonen.  

Verder in deze nieuwsbrief

Beeldend kunstenaar Anne Wenzel heeft met haar team recent de laatste hand

gelegd aan het tweede beeld, dat van de manspersoon. We gunnen u graag

een kijkje in het prachtige resultaat.  

Inmiddels krijgt onze Werkgroep Schiedam gestalte. Daarin participeren onder

andere het Gemeentearchief Schiedam en de Schiedamse stichting voor

herdenkingen het VNFG. In deze nieuwsbrief doet het archief een oproep,

waarnaar we graag verwijzen. 

Het is hartverwarmend om te zien hoe vaak contact met ons wordt opgenomen

door razzia-veteranen of hun nabestaanden. Daarbij worden soms ook

dagboeken en ander materiaal aangeboden. Dat waarderen wij bijzonder. Wilt

u ook materiaal delen, stuur dan een mailbericht. Wij overleggen dan met u

op welke wijze uw aanbod een vervolg kan krijgen. 

Het is inmiddels traditie om elke nieuwsbrief een razzia-veteraan aan het woord

te laten, deze keer is dat de heer Theo Wiekeraad (96 jaar). Hij kwam na de

razzia als 17-jarige jongen uit Rotterdam-Zuid in het Duitse Emden terecht. 

Ook traditiegetrouw, stellen we een vrijwilliger aan u voor. Ditmaal is dat

Bert van Leeuwen, wiens vader Jan na de razzia als dwangarbeider in Duitsland

nabij Berchtesgaden tewerkgesteld werd.

Tot slot vragen we uw aandacht voor een lezing die we op 25 februari mogen

geven in het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 te

Aalsmeerderbrug. 

 
Stichting Razzia Monument Rotterdam

René Versluis - Voorzitter

Jan Willem Cleijpool - Secretaris

Beeld van de man krijgt nu ook vorm
 

https://www.vnfg-schiedam.nl/
https://razziamonument.nl/#contact
https://www.crash40-45.nl/event/lezing-de-razzia-van-rotterdam-en-schiedam/2023-02-25/


Het team van de Rotterdamse beeldend kunstenaar Anne Wenzel heeft

de afgelopen tijd de laatste hand gelegd aan het modelleren van het

beeld van de man. Hiermee is een belangrijke fase in het

realisatieproces afgerond. 

Klik en bekijk de foto's van het beeld

Iedere dag was het spannend of je
de bomaanslagen zou overleven

 
Razzia veteraan Theo Wiekeraad (96) vertelt zijn verhaal van de razzia en de

daarop volgende dwangarbeid. Hij werd als 17-jarige jongen vanuit het

ouderlijk huis in Rotterdam-Zuid naar Stadion Feijenoord gedreven en

vervolgens als dwangarbeider in een rijnaak afgevoerd naar Emden in

Duitsland. 

 
Klik voor het verhaal van

razziaveteraan Theo Wiekeraad

Dochter van razziaslachtoffer Hans Ooijkaas, ontmoet
razziaveteraan Theo Wiekeraad (96). 

 
Heleen Ooijkaas: "Op 10 november 2022 werd ik door mijn man geattendeerd

op een nieuwsitem in het NOS journaal over het aanstaande monument ter

herinnering aan de slachtoffers van de razzia van Rotterdam en Schiedam. Wat

mijn bijzondere aandacht trok, was het interview met de Rotterdammer Theo

Wiekeraad (96). Zijn verhaal leek sterke overeenkomsten te hebben met dat

van mijn vader. Ik zocht contact en ging bij Theo op bezoek".  

 
Klik en lees meer over de ontmoeting

https://razziamonument.nl/razzia/beeld-van-de-man-krijgt-vorm/
https://razziamonument.nl/razzia/theo-wiekenraad-razzia-veteraan/
https://razziamonument.nl/razzia/heleen-ooijkaas-spreekt-theo-wiekenraad/


Aalsmeerderbrug 25 februari - Lezing

De Razzia van Rotterdam en Schiedam
 

Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum in Aalsmeerderbrug
organiseert op zaterdag 25 februari 2023, een lezing over de razzia

van Rotterdam en Schiedam op 10 en 11 november 1944. De
presentatie wordt verzorgd door vrijwilligers van

Stichting Razzia Monument Rotterdam.  

De aanvang is 13:00 uur.
 
Het waarom, het hoe en de gevolgen van de razzia komen aan bod net

als het Razzia Monument Rotterdam.

 
Klik voor meer infomatie en aanmelden

 

Het realiseren van een monument is een complex proces.

We zijn erg dankbaar voor de steun die we van onze partners mogen

ontvangen.

Met veel genoegen verwelkomen we

Koninklijke Spido Rotterdam als nieuwe partner. 

https://razziamonument.nl/razzia/25-februari-2023-razzia-lezing-in-museum-crash-40-45/


Toen al onze jongens werden opgehaald
 
Een aantal dagen nadat Fons Mineur, met hulp van een Duitse soldaat, samen

met zijn broer Gerard bij de razzia aan deportatie ontsnapt, schrijft hij een

gedicht. Zijn zus Mary de Koning gaf ons toestemming om het gedicht van haar

broer met onze lezers te delen. 

Klik voor de transcriptie van het gedicht van Fons Mineur

Oproep documenten
Schiedamse razzia slachtoffers

 
Op 10 november 2024 is het precies 80 jaar geleden dat er tijdens de

razzia ook duizenden Schiedamse mannen uit hun huizen zijn gehaald

om gedwongen in Duitsland te werken. 

Het Gemeentearchief Schiedam wil erachter komen wat het specifieke verhaal

van de Schiedamse slachtoffers is. Om de totale situatie te kennen, wil het

archief ook de thuissituatie achterhalen van de achterblijvers en die van hun

zoons of dochters. 

 
Klik en lees hoe u Gemeente Archief Schiedam

kunt helpen bij het onderzoek

https://razziamonument.nl/razzia/toen-al-onze-jongens-werden-opgehaald
https://razziamonument.nl/razzia/oproep-documenten-schiedamse-razziaslachtoffers/


Vrijwilliger Bert van Leeuwen stelt zich voor

Bert is werkzaam als advocaat met een eigen praktijk. Daarnaast is hij als

docent werkzaam bij InHolland en bij het NCOI. Hij is als algemeen vrijwilliger

werkzaam voor de Stichting Razzia Monument, verzorgt lezingen en geeft

juridisch advies. Als geboren Spangenaar zet hij zich voornamelijk in om de

Schiedamse razzia te betrekken bij het monument. 

“Mijn vader, Jan van Leeuwen, verbleef bij zijn (toekomstige) schoonouders

toen hij tijdens de Razzia in 1944 op de Bilderdijkstraat in Rotterdam-Spangen

werd opgepakt. Zijn net 17 jaar geworden (toekomstige) zwager Steef Loef

moest helaas ook mee. Mijn vader sprak, net als de meeste andere

dwangarbeiders, nauwelijks over zijn gedwongen verblijf in Duitsland. Wel

vertelde hij dat hij o.a. tewerk is gesteld in Berchtesgaden. Vanaf het kamp

was Adelaarsnest van Adolf Hitler goed zichtbaar. 

Dit jaar gaat het Nationaal Archief in Den Haag het eigen Razzia-archief digitaal

ontsluiten. Alle informatie komt dan via de eigen PC beschikbaar. Ik ben erg

benieuwd of ik meer te weten kan komen over de belevenissen van de zwagers

van mijn vader.”

Naast de welkome donaties van particulieren, zijn we ook

bijzonder dankbaar voor giften en toezeggingen van, onder

andere, de volgende bedrijven en fondsen:

 



We zijn een eind op weg met de financiering van het monument, maar uw

donatie is nog altijd van harte welkom. Doneren kan eenvoudig online.

Stichting Razzia Monument Rotterdam is sinds 9 juni 2020 een door de

Belastingdienst erkende Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dit maakt het mogelijk om donaties fiscaal vriendelijk te doen.  

Website Facebook LinkedIn

Copyright © 2023 - Alle rechten voorbehouden

Stichting Razzia Monument Rotterdam
Culturele ANBI sinds 9 juni 2020

Donaties - ABN AMRO: NL63 ABNA  0881 346 179

Kamer van Koophandel: 77939050
RISN: 86120265

Redactie
Jan Willem Cleijpool en Rob B. Tol 
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