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Beste volgers van de Nieuwsbrief,

Nieuwe lezers, welkom. Het archief van de Nieuwsbrieven kunt u via de website inzien. Via de website kunt u zich ook abonneren op nieuwe berichten die op de website  
geplaatst worden.

De afgelopen twee maanden is weer veel gebeurd. In een notendop: 

Het werk van de Stichting werd een aantal keren genoemd in de media.

Een heel bijzonder moment en erg belangrijk voor ons, is de toekenning van de Jan Kompagnieprijs 2014. Voor de tweede maal werd door het Nationaal Archief deze jaarlijkse 
prestigieuze prijs toegekend. Alle deelnemers werden pas op de middag van de uitreiking bekend gemaakt en hoewel we er op hoopten, kwam de uitslag, na het voorlezen van 
een indrukkend juryrapport, toch geheel onverwacht.  De geldprijs van € 1.250,--komt goed van pas.

Onze kas groeide ook door de donaties van twee getuigen van de beschietingen. Heel  
hartelijk dank.  Uitgaven waren er o.a. voor de aankoop van foto’s uit Canada en boeken over 
het onderwerp die gebruikt worden voor het historisch onderzoek.

Wilt u ook doneren dan kunt u een bedrag overmaken op IBAN NL10INGB0008136685  
ten name van Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945 te Alkmaar  
of via de knop ‘Doneren’ op onze website.

We zijn erg trots op de namen die we hebben kunnen toevoegen op de  
Lijst van Aanbeveling. Hun ondersteuning zal het eenvoudiger maken om bij sponsors en  
subsidiegevers gelden aan te vragen voor ons doel: het Memorial. 

Wij kunnen u berichten dat de Stichting Ronald van Tienhoven bereid heeft gevonden om als 
adviseur-curator het gehele project te begeleiden. Hij is bekend van het  
07:05:1945 kunstproject in 2013 op de Dam en heeft eerder ervaring opgedaan als adviseur 
en curator van onder andere de Mondriaan Stichting en Stroom den Haag. Dit is de reden 
voor ons geweest om deze samenwerking aan te gaan. De afgelopen maanden zijn we in 
gesprek geweest en heeft hij zijn voorstellen aan ons voorgelegd. Het project wordt gezien 
als 1 geheel: het te onthullen Memorial met de namen van de slachtoffers, een  
interactieve website en een publicatie. Wij realiseren ons dat het heel erg veel werk gaat 

worden, bovenop het huidige onderzoek (personen en historie), vandaar dat we erg blij zijn dat we van de kennis van Ronald gebruik kunnen maken. Hij zal samen met ons  
contacten leggen met kunstenaars, subsidieverstrekkers/geldverstrekkers en anderen. 

Het bestuur is al enige tijd in gesprek met de Gemeente Amsterdam en het Amsterdams Comité 4 en 5 mei; zij staan welwillend tegenover ons project. 

De gegevens van 182 familieleden en getuigen zijn met toestemming ingevoerd op onze Contactlijst. Het blijft belangrijk dat zoveel mogelijk familieleden en getuigen, maar ook 
geïnteresseerden zich aanmelden, mede in verband met de onthulling van het Memorial.

Onze website wordt regelmatig aangevuld met nieuwe berichten. We krijgen hulp om die te vertalen naar het Engels, maar het is nu zoveel geworden dat het fijn is als er ervaren 
assistentie bij komt zodat ook onze geïnteresseerden van over de grens kunnen meelezen. Voor enkele pagina’s willen we ook een Duitse vertaling opnemen. Informatie en  
aanmelden kan via dam07051945@gmail.com 

Op ons verzoek zijn de foto’s gemaakt door fotograaf Wiel van der Randen gescand, zodat het voor ons mogelijk was ze in een juiste chronologische volgorde te plaatsen. Dit gaf 
een verrassend resultaat.

Op 7 mei werd een tijdlijn aan de website toegevoegd. We hadden die dag 13.363 pageviews op onze gehele website.

Ook op Facebook groeit het aantal bezoekers die de pagina ‘liken’. Het aanklikken van een ‘like’ is niet altijd gepast bij onze berichtgeving, maar wordt gezien als het uiten van 
respect. Aandacht voor alle slachtoffers is er door ze te noemen op hun geboortedag. 

Het personenonderzoek bestaat uit twee delen, de getuigen en de slachtoffers. Nog steeds melden zich personen die getuige waren op de Dam. Hun verhaal wordt aan ons ver-
teld en in de eigen woorden, met een akkoord, op de website gepubliceerd. Ook voor deze getuigen is het vertellen over hun persoonlijke ervaringen erg belangrijk.

Het onderzoek naar de 31 tot nu bekende slachtoffers is bijna voltooid. Nog steeds zijn er van enkele slachtoffers geen foto beschikbaar, helaas. Van alle slachtoffers is er contact 
met familie. Van Gerrie Cornelissen weten we dat de vrouw van zijn broer nog leeft en twee kinderen heeft. Wij willen graag contact met hen om te laten weten van het  
Memorial, maar ook omdat zij het meest dicht bij hem staan en mogelijk nog een foto hebben, maar helaas hebben zij nog niet gereageerd. 

Soms gebeurt het dat niet iedere nabestaande blij is met dit onderzoek en dat respecteren wij. Wij realiseren ons dat we hen 70 jaar terug in de tijd plaatsen en dat kan als heel 
moeilijk, soms als ongewenst, worden beschouwd. 

In de vorige Nieuwsbrief vertelden we over het onderzoek naar mogelijk nieuwe slachtoffers. Dankzij vrijwilligers zijn de gegevens met de doodsoorzaak van overleden personen 
over de maanden mei, juni en juli 1945 te Amsterdam, in kaart gebracht: 123 verschillende oorzaken van overlijden, niet altijd in een duidelijk handschrift waarvoor een arts een 
toetsing gaf. Er zijn geen nieuwe slachtoffers gevonden met schotwonden, gerelateerd aan de Dam. Er zijn ook geen personen gevonden die overleden zijn op 7 mei aan andere 
aan de Dam gerelateerde oorzaken. Wel zijn we nog druk bezig met het sorteren van namen en oorzaken waarvan verder onderzoek nodig is.

Hartelijk dank voor uw steun.

Het Bestuur.
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Dear followers of our Newsletter,

We welcome our new readers to this Newsletter. The archive of the Newsletters can be found on our website. When you click on the button ‘abonneer’ (subscribe) and leave your 
email address, you will receive every new message in your mail box. 

A lot happened this last two months. In a nutshell:

The Foundation was mentioned several times in the Press.

A very special moment and very important for us, is the attribution of the Jan Kompagnie Award 2014. The National Archive granted this yearly prestigious Award for the second 
time. All nominees were introduced that afternoon and however we hoped, the results came, after reading the jury rapport, as a big surprise.  

The Cash Prize of € 1.250,= is very welcome.

Our cash register grew also by donations of two witnesses of the shooting. Thank you very 
much. Costs were made for the purchases of pictures from the Canadian Archives and histori-
cal books related to the subject, that we need for inquiry. 

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’ (Donate) button on our website.

We are very proud of the names we have added to our List of Recommendation. With their 
support it will be easier to acquire the necessary funding to realize the Memorial.  

We can announce that Ronald van Tienhoven is prepared to be the advisor-curator of the 
Foundation, to prepare the whole Art project. He is best known for the  
07:05:1945 art project that was held at the Dam Square in 2013. He also has previous  
experiences as advisor and curator of the Mondriaan Stichting and Stroom Den Haag. For 
that reason we started this corporation. The past few months we discussed his proposals.  
The project will comprise:  the planned Memorial will contain the names of the victims, an 
interactive website and a publication.  We realize that it will be a lot of extra work, on top of 
the present research (victims and history), so we are very pleased that we can use the  

knowledge of Ronald. Together we shall get in contact with artists, money givers and others. For some time now the Board is on good speaking terms with the Amsterdam  
Community and the Amsterdam Comity of 4 and 5 May; they have sympathy for our project. 

The details of 182 family members and witnesses were added (with permission) to our contact list. It is very important that as many family members and witnesses are found.  
The same goes for other people related to the inauguration of the Memorial.

New posts are regularly added to our website. A volunteer is helping us with translations in English, but now it is becoming too much, so it would be very nice if someone with 
experience can assist, so our readers from abroad can understand it too. For some pages we also want a translation in German language. For information and to sign up, please 
send an email to dam07051945@gmail.com 

On our request the pictures made by Photographer Wiel van der Randen are scanned, so it was possible for us to put them in the right order.

At May 7 a timeline was added to the website. That day we had 13363 pageviews at our whole website.

Also on Facebook the amount of visitors who ‘like’ the page, is increasing.  Clicking ‘like’ is not always appropriate, but must been seen as showing respect. 

Attention for the victims will be added at the day of birth of the victims.  

Subject Persons Research exists of two parts: the witnesses and the victims. New persons are still contacting us who were witness of the Dam-shooting. They tell their story in 
their own words and if they agree, it will be published. It is very important that they can tell about their personal experiences. 

The research for the 31 victims we know about is nearly completed. From a few we still have no picture, unfortunate.  We established contact with the families of all victims.  
From Gerrie Cornelissen we know that his brother’s wife is still alive and that she has two children.  We need to get in contact to let them know about the Memorial, but we also 
want their story and picture of Gerrie, but they have not reacted, yet. 

Sometimes a relative is not too happy with this investigation and we respect that completely. We understand that we drag them back 70 years in time and that can be very hard, 
even unwanted.

In our last Newsletter we told you about our investigation into new possible victims. The cause of death of people who died in the months May, June and July1945 in Amsterdam 
are being researched, thanks to a group of volunteers: 123 different causes of death, not always in a clear handwriting so a medical opinion was needed. 

No new victims with gunshot wounds were found. And there are no new victims who died at May 7 with other injuries, related to the Dam incident. We are still very busy sorting 
out the names and causes which need further research.

We thank you for your support.

The Board.
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