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Via deze eerste Nieuwsbrief van 2014 willen we u informeren dat Arthur Rebattu, nabestaande van Antje Quant-Moeke, het bestuur heeft verlaten wegens 
persoonlijke omstandigheden. Wij betreuren dat zeer, vooral voor Arthur zelf. Als initiator en voorzitter heeft hij veel werk verricht voor de Stichting en wij 
danken Arthur daarvoor.

Het bestuur heeft Arthur Rebattu daarom benoemd tot Lid van Verdienste van de Stichting Memorial voor Damslachtoffers 7 mei 1945.

De voortgang van de Stichting en de doelen moeten doorgaan. 

Vanaf 8 februari 2014 bestaat het Bestuur uit 4 leden: 
• Johan Wieland, voorzitter en penningmeester, nabestaande van slachtoffer Mw Elisabeth Lacourt 
• Rob Doves, nabestaande van slachtoffer Mw Hendrina Louise Frank
• Mw Ludmilla van Santen, genealoog en historisch onderzoeker 
• Norbert-Jan Nuij, historisch onderzoeker en publicist 

De website wordt continue verbeterd, zoveel mogelijk ook in Engels en Spaans. Meer dan 100.000 keer is een pagina bekeken. Er zijn veel nieuwe mappen met 
onderwerpen, een knopje voor eenvoudig en veilig doneren is toegevoegd en u kunt zich aanmelden om een emailbericht te ontvangen zodra er een nieuwe 
post is geplaatst.

Op Facebook is discussie mogelijk en ook via Twitter is er goed contact met geïnteresseerden.

Inmiddels is de lijst met de eerste 30 slachtoffers voor het grootste deel gereed: namen, een tekst en waar mogelijk een foto, mede dankzij contact met 
nabestaanden. Van de andere slachtoffers is er al wel informatie gevonden, zij zijn daadwerkelijk doodgeschoten op de Dam, maar nog altijd lukt het niet in 
contact te komen met familieleden. Daarnaast zijn er nog tientallen dossiers in onderzoek waarvan het niet duidelijk is of zij op de Dam zijn doodgeschoten, 
of op een andere locatie.

Door het contact met de gratis krant Oud-Amsterdammer lukt het om nieuwe getuigenissen te lezen, maar ook om onze oproepen daar te plaatsen zodat we 
de lezers in Amsterdam bereiken. 

Er is contact met enkele archief/nieuws-instanties die onze activiteiten ondersteunen met een publicatie over ons werk of linken naar onze website. 

Naast persoonsonderzoek trachten we ook de historische gegevens te onderzoeken en brengen regelmatig een bezoek aan diverse archieven. Het is niet ons 
doel om een mening te verkondigen, een schuldige partij aan te wijzen. Wel willen we zoveel mogelijk informatie verzamelen en tonen, zodat er meer duideli-
jkheid komt over wat er werkelijk op 7 mei 1945 gebeurde en waardoor er zovele burgers de dood vonden.

De Stichting heeft een aanvraag (Algemeen nut beogende instellingen) ANBI ingediend, waardoor de belastingdienst de Stichting ziet als ‘goed doel’ en het 
mogelijk zal worden dat uw giften zodanig aftrekbaar zijn. 

We zijn erg dankbaar voor de donaties, welke wij in de afgelopen periode mochten ontvangen, zoals van Administratie kantoor Amsterdam en van familie van 
slachtoffer Willem de Leeuw, die daarmee zijn naam hebben ‘geadopteerd’. Wilt u ook een slachtoffer ‘adopteren’ of een donatie doen voor ons onderzoek en 
memorial, dan verzoeken wij u een bedrag over te maken op:

IBAN: NL 10INGB000813685
BIC: INGBNL2A
ten name van Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945 te Alkmaar of via de knop ‘Doneren’ op onze website.

Zegt het voort. Vertel uw omgeving over ons werk. Kijkers leveren nieuwe reacties op en misschien weer tips over slachtoffers of getuigen. 
Voor al uw vragen en opmerkingen, mail ons via dam07051945@gmail.com 

Wij danken u voor uw steun.

Het Bestuur
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In this first newsletter of 2014 we regret to announce that Arthur Rebattu, descendant of Antje Quant-Moeke, has left the Board due to personal 
circumstances. We regret this wholeheartedly, especially for Arthur himself, who – as an initiator and chairman– has accomplished so much for the 
Foundation. We would like to take this opportunity to thank him again.

The Board has therefore appointed Arthur Rebattu as honorary member of the Foundation Memorial 2015 for Victims of Dam Shooting May 7 1945. 
However, the Foundation and its goals must continue.

As of February 8, 2014 the Board consists of 4 members:
• Johan Wieland, chairman and treasurer, descendant of victim Ms Elisabeth Lacourt
• Rob Doves, descendant of victim Ms Hendrina Louise Frank
• Ms Ludmilla van Santen, genealogist and historical researcher 
• Norbert-Jan Nuij, historical researcher and publicist

We strive to continually improve the website, not only in Dutch but also in English and Spanish whenever possible. Some pages have already been viewed up 
to a 100,000 times. There are new folders with various subjects, a link was added to easily and safely make donations and it is now possible to follow posts 
automatically by signing up.

We have also added Facebook and Twitter access for discussions with contact amongst interested parties.
The list of 30 of the victims is largely complete: names, a text and where possible a picture, often through contributions from descendants/relatives. We have 
been able to find some information on the remaining victims, who were indeed shot and killed on Dam Square, but so far we have not been successful in 
locating any family members. Aside from these victims, we are investigating dozens of files on people of whom it is not clear if they were shot on Dam Square 
or somewhere else in the city. 

Because of a good working relationship with the free newspaper Oud-Amsterdammer we are able to read new witness reports and post inquiries in order to 
reach readers in Amsterdam. 

We are also in touch with some archives and news agencies who support our cause by publishing our work and mentioning the link to our website.

Aside from researching the individuals we also try to investigate the historical aspects of the shooting. We therefore make regular visits to various archives to 
find background information. It is not our purpose to judge or designate a guilty party. We do, however, want to gather as much information as possible in 
order to shed light on the events of May 7, 1945, and on the reason why so many civilians were killed.

We are very grateful for all the donations we have recently received. We would like to mention “Administratie Kantoor Amsterdam” and the family of victim 
Willem de Leeuw, who were able to ‘adopt’ his name through this donation. If you would like to ‘adopt’ a victim or support our research and the memorial, 
you can make a donation to: 

BIC/SWIFT: INGBNL2A
IBAN: NL10INGB000813685
On behalf of “Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945” located in Alkmaar or by using the button ‘Doneren’ (‘donation’) on the website (by 
Paypal).

Please spread the word. Tell people about our work. More viewers might lead to new reactions and maybe to new tips on victims or witnesses. For all your 
questions, suggestions and comments please send an email to: dam07051945@gmail.com.

We thank you for your support.

The Board

http://de-dam-zevenmei1945.nl/nl
http://de-dam-zevenmei1945.nl/why-this-site/
http://de-dam-zevenmei1945.nl
http://de-dam-zevenmei1945.nl/elisabeth-lacourt-2/
http://de-dam-zevenmei1945.nl/hendrina-louise-frank/
http://www.mijn-genea.nl/genea/member/van-santen/contact
https://www.facebook.com/DeDam7Mei1945
https://twitter.com/DeDam7mei1945
http://de-dam-zevenmei1945.nl/victims/
http://www.oudamsterdammer.nl
http://www.aka-amsterdam.nl
http://de-dam-zevenmei1945.nl/willemdeleeuwen/
mailto:dam07051945@gmail.com

