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Nieuwe lezers van deze Nieuwsbrief, van harte welkom.

Ruim 150 personen staan nu op onze contactlijst, ook vanuit het buitenland, zoals Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Engeland, Amerika… Het is belangrijk dat 
er zoveel mogelijk familieleden van slachtoffers en belangstellenden zich aanmelden, ook voor de onthulling van het Memorial in 2015.

Velen volgen ons op Facebook en Twitter, maar de meeste aanpassingen worden bijna dagelijks verwerkt op onze website. Via het knopje Abonneer kunt u 
zich met uw emailadres aanmelden en krijgt u daarna automatisch een berichtje in uw mailbox over ieder nieuw bericht.

Wij werken aan een Lijst van Aanbeveling. Deze personen zijn belangrijk voor de Stichting, zij ondersteunen ons werk. Er wordt gewerkt aan verdere  
uitbreiding.

Met betrekking tot het historisch onderzoek, hebben we nieuw uniek fotomateriaal kunnen toevoegen zoals de foto’s van Frans van Dam en diverse historische 
documenten aangevuld op de website. Er wordt regelmatig bezoek gebracht aan de archieven, waar we volledige medewerking krijgen.

Het Bestuur krijgt ondersteuning van vrijwilligers en wij zijn hen erg dankbaar voor de inzet. Zij helpen met het bijvoorbeeld het omzetten van PDF en beeld 
naar tekst, vertalingen (met name de Engelse pagina’s worden continue aangevuld), en nu ook bij het indexeren van scans. Wij hebben via medewerking van 
het Stadsarchief Amsterdam de beschikking gekregen over een groot aantal scans met verklaringen van overlijden. Die documenten geven ons duidelijkheid 
over de doodsoorzaak van de personen die in Amsterdam overleden op 7 mei 1945 tot eind juli 1945. Wij willen de periode van overlijden zo ruim nemen, om 
geen zwaargewonden die mogelijk na 7 mei aan de gevolgen overleden, te moeten missen. Alles wordt door enkele leden van het StamboomVragenForum en 
andere vrijwilligers ingevoerd in een speciaal voor onze Stichting gemaakt programma van MijnGenea . 

We hebben het verhaal van Sophia de Vries toegevoegd, zij is het 31e slachtoffer van de beschietingen op de Dam. Ook dit verhaal is weer schokkend. Bij  
andere slachtoffers werden een foto toegevoegd (o.a. Schermacher, Overdijk) en teksten aangevuld. Dank aan alle families.

Via de samenwerking met de Oud Amsterdammer komen er steeds nieuwe reacties binnen over het slachtofferonderzoek en getuigen die zich melden;  
alles wordt ook op onze website verwerkt. Ook op hun website kunt u zich abonneren op de digitale krant, rechts bovenaan. In de bovenbalk staat een knopje 
‘archief ’. In de Oud Amsterdammer zal rond 7 mei a.s extra aandacht zijn. 

WO-II Actueel plaatste een groot artikel over de Stichting op hun website.

Onze website is genomineerd voor de Jan Kompagnieprijs. Deze prijs is bedoeld voor een persoon of instelling die op basis van archiefonderzoek in een  
Nederlandse archiefinstelling een voor een breed publiek bestemd digitaal product heeft gemaakt. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 1250.

Op 15 april 2014 is de prijsuitreiking in het Nationaal Archief in Den Haag. 

Ons doel is de namen van de slachtoffers te noemen in een Memorial, te onthullen op 7 mei 2015 op de Dam in Amsterdam. Daarvoor zijn veel gesprekken 
nodig, zowel  met de Gemeente Amsterdam, als met allerlei andere bedrijven, organisaties, personen, geldgevers, uitvoerders, meedenkers, …. We doen ons 
best. Zodra er meer nieuws is zullen we dat melden.

Erg dankbaar zijn we voor de donaties welke we in de afgelopen periode mochten ontvangen, zoals van Mevrouw Barend-Samson, dhr Boogaard  en van 
familie van slachtoffer Schermacher.

Wilt u ook doneren, voor ons onderzoek en Memorial, dan kunt u een bedrag overmaken op:

IBAN: NL 10INGB000813685

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

Hartelijk dank voor uw steun.

Het Bestuur
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We welcome our new readers to this Newsletter. Our contacts list now includes more than 150 people from the Netherlands and foreign countries, such as 
Switzerland, France, Spain, England, USA … It is important that as many family members and interested parties enlist, also for the actual unveiling of the  
Memorial in 2015.

We have many followers on Facebook and Twitter but our website is also updated almost daily. When you click on the button Subscribe and leave your email 
address, you will receive every new message in your mail box.

We are working on a List of Reccomdation. These people support our cause. The list is still under construction.

We have added some more historical documents and unique photo’s for the historical investigation, such as the photo’s by Frans van Dam. 

We frequent the city archives where we receive extensive cooperation.

The board is assisted by a range of volunteers and we are very grateful for their support. They offer their help with such tasks as converting PDF files and  
images to text, translating texts (especially English pages are constantly added) and recently also with indexing the scans. 

The city archives, the Stadsarchief Amsterdam, have made a great number of scans available to us listing the cause of death of people who died between May 
7 and the end of July, 1945. This may seem like a long period but we want to make sure that we include all people who may have died later as a result of the 
shooting. Volunteers of the StamboomVragenForum are being assisted by other volunteers who enter the data into a program that was especially written for 
our Foundation by MijnGenea.

The most recent addition to our list of victims is Sophia de Vries, the 31st victim of the shootings. Another upsetting story. We added some more pictures and 
texts regarding some of the other victims (for instance Schermacher and Overdijk). We would like to thank all the relatives and witnesses.

We have been receiving new information regarding some of the victims and acquired new witnesses through the newspaper  De Oud Amsterdammer. Around 
May 7th the shooting will be covered extensively. It is possible to subscribe to this site as well: in the upper text bar you will see a button “Abonnement”. Old 
issues can be viewed by clicking on “archief ”. 

WO-II Actueel published a long article about the Foundation on their website.

Our website has been nominated for the Jan Kompagnieprijs. This award is meant for a person or foundation who/which has developed a digital product, 
available to a large audience, by doing research in Dutch archives. The winner will be announced in the National Archives in The Hague on April 15, 2014 and 
the winner will receive € 1.250.

Our goal is to list the names of the victims in a Memorial to be unveiled on the Dam in Amsterdam on May 7, 2015. In order to accomplish this we still have 
to organize many meetings with the City of Amsterdam, companies, organizations, sponsors who donate money, time and ideas … We try our best. Whenever 
we have more news we will share it with you. 

We would like to give special thanks to Ms. Barend-Samson, Mr Boogaard and the Schermacher family for their donations.

If you would like to make a donation for our research or the memorial itself, please transfer any amount to our account 813685  
with the ING bank in Amsterdam. 

BIC/Swift INGBNL2A

Beneficiary: Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945 in Alkmaar or by clicking on the ‘Doneren’ button on our website.

We thank you for your support.

The Board
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