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Beste lezers,

Nieuwsbrief 25 stond geheel in het teken van de voorbereidingen voor het digitale en fysieke Memorial. 
Voordat we daarop verder gaan, eerst een tussenstand van de andere gebeurtenissen.

-  De stichting heeft meegedaan aan de verkiezing Geschiedenis Online Prijs 2015 en behaalde daarin 
een eervolle 20ste plaats. Wij danken alle stemmers en de achtergelaten lovende woorden doen ons goed. 
Zie http://de-dam-zevenmei1945.nl/nl/het-nieuws/ 

-  We ontvingen 7 donaties met een totaalbedrag van maar liefst €1340,  waarvoor heel hartelijk dank. 
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.

-  Erg blij zijn we met de foto van slachtoffer Hans Ooms, waardoor hij een gezicht heeft gekregen; zijn 
familie stuurde ons zijn foto. Helaas ontbreken de gezichten nog van Willem Cieraad, Gerrie Cornelisse, 
Antje Quant-Moeke, Mies Jager-van Hooff, Aaltje Scheffer-Smorenberg. Als er geen foto bestaat is het niet 
anders, maar als er ergens nog een foto bekend is, dan zou dat heel fijn zijn als die tevoorschijn komt. Zie 
http://de-dam-zevenmei1945.nl/nl/slachtoffers-van-de-schietpartij/

-  Bijna dagelijks zijn er aanvullingen op bestaande teksten en ook nieuwe teksten aan de website 
toegevoegd. Enkelen willen we noemen:
http://de-dam-zevenmei1945.nl/nl/de-brieven-van-dora-budde/
http://de-dam-zevenmei1945.nl/nl/gewonden-door-schietpartij-op-de-dam-7-mei-1945/
http://de-dam-zevenmei1945.nl/nl/andereslachtoffers/
Als u uw emailadres invoert op de website, dan ontvangt u automatisch bericht bij nieuwe berichten.

-  De website heeft een nieuwe frisse uitstraling gekregen; we hopen dat het u bevalt. Ons geeft het meer 
technische mogelijkheden.

-  Het was bijzonder om uitgenodigd te worden door burgemeester Eberhard van der Laan van 
Amsterdam, samen met de directie van het Stadsarchief Amsterdam en het NIOD, om verslag te doen over 
ons onderzoek. Hun complimenten werden in dank aanvaard. 

-  Op 28 april 2015 om 21.20 uur is er een speciale uitzending van Andere Tijden over de chaos na de 
bevrijding, wie had de macht, de Binnenlandse Strijdkrachten en hun eenheid de Three Castles op de Dam 
7 mei 1945. Een week later, 5 mei 2015 zal de NPO2 een programma uitzenden over 70 jaar bevrijding, 
18.15-19.45 uur met daarin ook aandacht voor de vele doden die na de bevrijding nog te betreuren waren op 
verschillende plaatsen, zoals bij de beschietingen op de Dam. Aansluitend volgt Andere Tijden, met daarin 
algemene beelden over de bevrijding. De stichting heeft inhoudelijk bijgedragen.

Memorial
Wij ontvingen gemengde reacties op onze berichten in de vorige Nieuwsbrief 25. Voor sommigen was de 
teleurstelling erg groot dat er dit jaar geen onthulling zal zijn van een daadwerkelijk monument. Er was 
rekening gehouden met reizen vanuit het (verre) buitenland. Maar het levert ook weer nieuwe ideeën op. Zo 
zal de familie Goede in Zuid-Afrika zelf een bijeenkomst organiseren voor een herdenking van Jan Goede. 
In de doelstelling van de Stichting staat beschreven, een Memorial met namen op 7 mei 2015, doch het 
is voor de bestuursleden heel duidelijk dat we kwaliteit willen leveren in ons onderzoek en dat dit tot 
uiting moet komen in een Memorial. We hebben in de vorige nieuwsbrieven uitgelegd dat we dit op een 
bijzondere manier gaan doen: geen steen met ingegraveerde namen, geen werk van een kunstenaar, maar 
door middel van een website, zodat iedereen kan helpen met het schrijven van hun namen. Het leggen van 
een digitaal steentje, via de speciale website, is de opmaat tot het uiteindelijke fysieke monument. Dat een 
jaar uitstel problemen geeft vanwege leeftijd en gezondheid van velen, realiseren ook wij ons heel goed. Wij 
zijn echter afhankelijk van de financiering die in fases moet geschieden en met veel zorg wordt begeleid en 
aangevraagd door curator-adviseur Ronald van Tienhoven. Bij deze fondsaanvragen hebben we te maken 
met zware voorwaarden en lange termijnen waarop er geld beschikbaar kan zijn. Op het moment van het 
schrijven van deze tekst, hebben we nog geen 100% akkoord van het benodigde bedrag, aangevraagd bij het 
Mondriaanfonds, Prins Bernhard Cultuur Fonds, het Amsterdam Fonds voor de Kunsten en de Gemeente 
Amsterdam, maar wordt snel verwacht. Ook zijn de bedrijven rond de Dam aangeschreven, verenigd in de 
Stichting Dam. Het V-fonds is benaderd voor de presentatie. De financieringsprocedure voor het Monument 
2016 zal nog worden gestart, nadat de komende periode ook de gesprekken met de gemeente hebben 
plaatsgevonden over de procedures.
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Hoewel de financiering nog niet geheel rond is, is Ontwerpstudio Moniker toch in fases verder gegaan 
met de input van de adviesgroep, ontvangen in december. Met 6 mensen werken zij hard aan de start van 
een speciale website ‘plaats een steen’. Er zal nog veel getest worden; de start zal zijn op 7 juni 2015. Er is 
een redacteur voor de juiste teksten en een Public Relations medewerkster om dit alles onder de aandacht 
te brengen van een breed publiek. Niet alleen vanuit de historische kant, maar ook voor een publiek dat 
geïnteresseerd is in Memorial 2015 als kunst- en vormgevingsinitiatief. 
Om al die redenen hebben we gemeend om 7 mei 2015, 70 jaar na de vreselijke schietpartij, geïnteresseerden 
te willen ontmoeten. 

Uitnodiging
Hierbij nodigen wij u uit voor een samenkomst in de Nieuwe Kerk. De kerk was op 7 mei 1945 een schuilplek 
voor mensen die het geweld op de Dam ontvluchtten, maar ook de plek waar de slachtoffers door hun 
naasten geïdentificeerd werden. Op 18 april opent in de Nieuwe Kerk de World Press Photo-tentoonstelling 
2015. Op donderdag 7 mei vanaf 14.00 uur is er een inloop in de Eggertzaal (bereikbaar via ’t Nieuwe 
Kafé, zowel vanuit de kerk als vanaf de Dam toegankelijk) waar wij u ontvangen met een kopje koffie/thee. 
Om 15.00 uur zal de middag worden geopend door Ad van Liempt, lid van lijst van aanbeveling van onze 
stichting. Volkskrant-fotoredacteur Frank Schallmaier zal ingaan op de fotografie van 7 mei 1945 in relatie tot 
de fotografie van nu zoals te zien bij World Press Photo. Er waren veel fotografen op de Dam; op onze website 
hebben we een totaal-verzameling. Een selectie van bijzondere momenten zal door ons in de Eggertzaal 
worden getoond. Curator Ronald van Tienhoven zal dieper ingaan op de achtergronden en vormgeving 
van Memorial 2015/2016. Door Moniker zal een demonstratie worden getoond van de website ‘plaats een 
steen’, die daadwerkelijk op 7 juni van start gaat. Tenslotte zullen de, tot nu op onze website afgeschermde, 
persoonspagina’s van de slachtoffers, worden opengesteld. We sluiten de middag af met een drankje. Graag 
ontvangen we uw aanmelding voor de middag van 7 mei 2015, met opgave hoeveel personen u komt, en of u 
hulp nodig heeft bij vervoer, via email: dam07051945@gmail.com 

Het bestuur
April 2015
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Dear Readers,

Newsletter 25 was about the preparations for the digital and physical Memorial. Before we continue with that, 
first a general update …….. 

- The Foundation participated in the History Online Award 2015 and ended with a respectable 20th 

position. We thank all our voters and we greatly appreciated the messages that were left. http://de-dam-
zevenmei1945.nl/nl/het-nieuws/  

- We received seven donations, totalling €1340, for which we are extremely grateful. Gifts are very 
welcome. If you would like to make a donation to our research, or to 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 were delighted to have received a photograph of one of the victims, Hans Ooms, sent by his family. 
He now has a face in the story. Unfortunately we still lack portraits of Willem Cieraad, Gerrie Cornelisse, 
Antje Quant-Moeke, Mies Jager-van Hooff, and Aaltje Scheffer-Smorenberg. There might be no pictures of 
these people, but if there are any photographic memories we would love to receive them. See http://de-dam-
zevenmei1945.nl/en/victims-2/ 

- Almost daily additions to existing texts as well as new texts are loaded onto the website. If you add 
your e-mail address to our website you will receive an automatic alert of new posts. 
  
- The website has been refreshed, we hope that you like it. It gives us more technical options. 

- It was special of having been invited by the Mayor of Amsterdam City, Mr Eberhard van der Laan, 
together with the management of the Amsterdam City Archives and the NIOD (Dutch Institute of War 
Documentations), to report on our research. Their compliments were accepted with thanks. 
 
- There will be a special broadcast from ‘Andere Tijden’ on April 28th, regarding the chaos after the 
liberation. Who had the power? The Domestic Forces and their unit the Three Castles at the Dam on May 
7th 1945. NPO2 will, a week later on May 5th  broadcast a program on 70 years liberation, 18.15 -19.45 hours, 
it also reflects on the many deaths that occurred after the liberation, including those at the Dam on May 
7th  1945 . This will be followed by ‘Andere Tijden’ with general pictures over the liberation. The Foundation 
made a substantial contribution to this program.

Memorial
We received mixed responses to our news in Newsletter 25.  Some were very disappointed that a physical 
Memorial would not be revealed this year. Plans from people from abroad to join us for the occasion had to 
be cancelled.

But it was also an opportunity for new ideas – for instance, the family of Jan Goede will come together in 
South Africa for a ceremonial. 

The objectives of the Foundation list the erection of a Memorial, displaying the names of the victims, to 
be unveiled on May 7 2015. However it is critical for the board to deliver quality research and this must be 
reflected in the Memorial. 

We explained in our latest Newsletter that we want to do this in a special way: not a stone with engraved 
names, no statue designed by an artist, but through a website, so everyone can help with writing their names. 
Placing a digital stone, on a special website, is the start towards the planned physical Memorial.

We realize also, that a one-year delay will give rise to problems because of age and health. However, we are 
dependent on the financing which must be done in phases, this process is carefully guided by our curator-
advisor Ronald van Tienhoven. Requests for grants have heavy conditions attached and money could be 
available over a longer term.
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At the time of writing we have not received a 100% agreement for the total amount needed, requested 
from Mondriaan Foundation, Prins Bernhard Culture Foundation, Amsterdam Foundation of Art, and 
Amsterdam Council; however we expect that this will soon be forthcoming.  Businesses around the  
Dam-square, united in Foundation Dam, have also been asked for a donation. V-Fonds (foundation) 
has been asked for a grant for the presentation.  After the meetings with the council about the technical 
regulations, the procedures for the Memorial, May 7 2016, will commence in the near future.  

Although we need to continue finding more funds, Studio Moniker has agreed to continue in phases.  A team 
of six people is working hard to create the special website ’place a stone’ (‘plaats een steen’). More testing 
needs to be done but the launch is planned for June 7 2015. An editor and a PR person were added to the 
team. The promotion of  all of the activities  to the media is aimed at the broader public. However, not only 
from a historical viewpoint, but also aimed at  a public interested in it from  an Art and Design perspective.  

For all these reasons we feel that we want to meet with interested people on May 7 2015, 70 years after the 
horrifying shooting ……..
Invitation
We invite you to meet with us in the Nieuwe Kerk [New Church).

On May 7 1945 dozens of people fled the Dam square and found shelter in this church; it was also the place 
where victims were identified by their relatives. On April 18 2015 the World Press Photo exhibition 2015 
opens in the Nieuwe Kerk. There is a reception at the Eggertzaal (accessible via ’t Nieuwe Kafé, from the 
church as from the Dam-square) from 1400 hours, where we will serve coffee/tea. 

The afternoon event will be opened  at  1500 hours by Ad van Liempt, Member of recommendation of our 
Foundation. Volkskrant newspaper photo editor Frank Schallmaier will link the photography of May 7 1945 
to contemporary photo journalism. the presence of World Press Photo in the church wil add depth to his 
presentation. Project curator Ronald van Tienhoven will reflect on the project’s birth and development. A 
demonstration of the website ‘plaats een steen’ (place a stone) will be presented by Moniker; preceding the 
final launch on June 7 2015.
As you know a number of photographers made pictures during the Dam square shooting; on our website we 
present our full collection, a printed selection of special moments will be shown in the Eggertzaal.
Finally, we will now also release the personal pages with extensive texts relating to the victims. The afternoon 
will close with drinks.

We would like to receive your RSVP for this event on May 7 2015, together with the number of people who 
will be accompanying you. If you need any help with transport, please email us dam07051945@gmail.com 

Yours sincerely,

The Board
April 2015
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