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Beste	  lezer,	  u	  ontvangt	  deze	  nieuwsbrief	  omdat	  u	  zich	  belangstellend	  heeft	  getoond	  als	  getuige,	  
verwante	  van	  een	  slachtoffer,	  of	  als	  supporter.	  

De	  vorige	  nieuwsbrief	  	  is	  al	  weer	  van	  maanden	  geleden	  en	  er	  is	  in	  de	  tussentijd	  door	  onze	  onderzoekers	  
veel	  tijd	  gestoken	  in	  het	  vinden	  van	  documenten,	  getuigen	  en	  nabestaanden	  van	  slachtoffers	  van	  de	  
moordpartij	  op	  De	  Dam	  in	  Amsterdam	  op	  7	  mei	  1945.	  	  

Zo	  vonden	  wij	  in	  Canadese	  archieven	  nog	  niet	  eerder	  gepubliceerde	  foto’s	  van	  deze	  tragedie.	  Deze	  foto’s	  
werden	  gemaakt	  door	  de	  bekende	  fotograaf	  Kryn	  Taconis	  en	  werden	  aan	  ons	  tegen	  betaling	  van	  de	  
onkosten	  ter	  beschikking	  gesteld.	  	  Veel	  tijd	  is	  besteed	  aan	  het	  contact	  leggen	  met	  getuigen	  en	  verwanten	  
die	  ons	  meer	  over	  de	  slachtoffers	  konden	  vertellen	  en	  zo	  mogelijk	  ook	  foto’s	  aan	  ons	  stuurden.	  Het	  
onderzoeksteam	  is	  nu	  opgesplitst	  in	  een	  groep	  gericht	  op	  persoonsonderzoek/genealogie	  en	  een	  groep	  
gericht	  op	  de	  achtergronden	  en	  omstandigheden.	  Daarnaast	  is	  er	  een	  groep	  die	  de	  media	  centraal	  heeft	  
staan.	  Zowel	  kranten,	  facebook	  en	  websites	  worden	  gebruikt	  om	  verder	  te	  komen	  met	  het	  onderzoek.	  
Het	  bestuur	  van	  de	  stichting	  legt	  daarnaast	  contacten	  met	  instellingen	  die	  belangrijk	  zijn.	  De	  komende	  
periode	  zal	  dat	  met	  name	  ook	  gericht	  zijn	  op	  het	  vinden	  van	  medewerking	  aan	  de	  realisering	  van	  een	  
nieuw	  memorial	  met	  namen	  bij	  De	  Dam	  in	  2015.	  Naast	  onze	  Facebookpagina	  
https://www.facebook.com/DeDam7Mei1945	  	  is	  onze	  eigen	  website	  nu	  vol	  operationeel	  en	  heeft	  zowel	  
een	  Nederlandstalige	  als	  ook	  een	  Engelstalige	  versie.	  http://de-‐dam-‐zevenmei1945.nl/	  

Stand	  van	  zaken	  slachtofferonderzoek.	  

Zoals	  u	  weet,	  is	  er	  nooit	  eerder	  door	  anderen	  een	  systematisch	  onderzoek	  gedaan	  naar	  het	  aantal	  
slachtoffers,	  hun	  namen	  en	  achtergronden.	  Dit	  feit	  op	  zich	  vinden	  wij	  verbazingwekkend,	  net	  als	  het	  feit	  
dat	  de	  daders	  niet	  werden	  aangehouden	  en	  vervolgd,	  terwijl	  de	  meesten	  dagen	  lang	  vast	  zaten	  in	  het	  
gebouw	  “De	  Groote	  Club”	  aan	  De	  Dam.	  Ook	  is	  ons	  gebleken,	  dat	  weduwen	  en	  wezen	  decennia	  lang	  
moesten	  meemaken	  dat	  zij	  niet	  als	  nabestaanden	  van	  oorlogsgetroffenen	  werden	  erkend	  en	  dus	  ook	  
decennialang	  geen	  ondersteuning	  kregen,	  wat	  wel	  zou	  zijn	  gebeurd	  als	  deze	  tragedie	  zich	  voor	  6	  mei	  
1945	  had	  afgespeeld.	  Omstandigheden	  die	  de	  opgelopen	  trauma’s	  alleen	  maar	  hebben	  verergerd.	  Dit	  
blijkt	  uit	  de	  verklaringen	  van	  nabestaanden	  die	  we	  inmiddels	  hebben	  verzameld.	  

Wij	  zochten	  en	  vonden	  de	  verklaringen	  van	  artsen	  en	  staatspolitie	  van	  de	  doodsoorzaak	  van	  mensen	  die	  
na	  6	  mei	  1945	  in	  Amsterdam	  aan	  kogelwonden	  zijn	  overleden.	  30	  slachtoffers	  neergeschoten	  bij	  De	  Dam	  
hebben	  we	  nu	  gedocumenteerd.	  Van	  5	  andere	  neergeschoten	  mensen	  weten	  wij	  de	  schietlocatie	  nog	  niet	  
en	  van	  18	  anderen	  vonden	  we	  documenten	  en	  verklaringen	  waaruit	  blijkt	  dat	  zij	  elders	  in	  de	  stad	  
werden	  neergeschoten.	  

Ondanks	  diverse	  getuigenverklaringen,	  dat	  er	  ook	  meerdere	  doden	  vielen	  als	  gevolg	  van	  verdrukking	  en	  
vertrapping	  door	  de	  vluchtende	  massa	  mensen	  die	  de	  bevrijding	  vierden,	  hebben	  we	  dat	  nog	  niet	  
kunnen	  bewijzen.	  Er	  stierven	  in	  die	  periode	  veel	  mensen	  aan	  ziekte	  en	  ondervoeding,	  meer	  dan	  aan	  
ouderdom.	  Vele	  honderden	  documenten	  over	  overledenen	  die	  niet	  aan	  kogelwonden	  stierven	  worden	  
door	  ons	  onderzocht.	  Daarbij	  zouden	  getuigenverklaringen	  van	  nabestaanden	  ons	  een	  hoop	  werk	  
kunnen	  besparen.	  	  



	  

Om	  de	  oudste	  groep	  nog	  levende	  getuigen	  en	  nabestaanden	  beter	  te	  kunnen	  bereiken,	  hebben	  we	  een	  
samenwerking	  tot	  stand	  gebracht	  met	  de	  gratis	  streekkrant	  “De	  Oud	  Amsterdammer”.	  Regelmatig	  wordt	  
daarin	  bericht	  gegeven	  over	  ons	  onderzoek	  en	  gevraagd	  naar	  getuigen	  en	  nabestaanden.	  
http://www.deoudamsterdammer.nl/	  

Belangrijke	  doelen	  voor	  de	  komende	  tijd.	  

In	  de	  komende	  periode	  willen	  we	  medewerking	  verkrijgen	  van	  Stichting	  De	  Nieuwe	  Kerk.	  De	  Nieuwe	  
Kerk,	  gelegen	  aan	  De	  Dam,	  was	  die	  fatale	  dag	  een	  noodhospitaal	  waar	  gewonden	  en	  doden	  werden	  
ondergebracht.	  Een	  groot	  deel	  van	  de	  gewonden	  en	  doden	  vielen	  in	  het	  gebied	  voor	  De	  Nieuwe	  Kerk.	  
Inmiddels	  heeft	  De	  Nieuwe	  Kerk	  een	  culturele	  bestemming.	  Wij	  hebben	  er	  daarom	  een	  sterke	  voorkeur	  
voor	  dat	  het	  memorial	  met	  namen	  in	  2015	  een	  plek	  krijgt	  bij	  De	  Nieuwe	  Kerk.	  Voor	  de	  vormgeving	  van	  
het	  memorial	  willen	  we	  het	  liefst,	  dat	  er	  door	  meerdere	  ontwerpers	  voorstellen	  kunnen	  worden	  gedaan	  
waaruit	  een	  keuze	  kan	  worden	  gemaakt.	  We	  hopen	  dat	  er	  fondsen	  bereid	  zullen	  zijn	  om	  de	  
totstandkoming	  financieel	  te	  ondersteunen.	  Daarvoor	  zullen	  we	  een	  aantal	  mogelijke	  fondsen	  
benaderen.	  Momenteel	  worden	  daarvoor	  een	  aantal	  stappen	  ondernomen.	  

Het	  zal	  de	  lezer	  van	  deze	  nieuwsbrief	  duidelijk	  zijn	  dat	  we	  momenteel	  afhankelijk	  zijn	  van	  donaties	  van	  	  
supporters.	  	  Wellicht	  kunt	  U	  een	  bijdrage	  leveren.	  Zie	  daarvoor	  de	  gegevens	  onder	  aan	  de	  voorzijde	  van	  
deze	  nieuwsbrief.	  Via	  onze	  website	  is	  de	  informatie	  ook	  te	  vinden	  en	  kunnen	  bezoekers	  zich	  aanmelden	  
voor	  de	  nieuwsbrief.	  

Met	  dank	  voor	  uw	  belangstelling	  en	  support,	  

namens	  het	  bestuur,	  

Arthur	  Rebattu/voorzitter,	  Johan	  Wieland/penningmeester	  en	  Rob	  Doves/secretaris	  

Een	  van	  de	  foto’s	  uit	  Canadese	  
archieven	  van	  fotograaf	  Kryn	  Taconis	  


