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Beste lezers van de Nieuwsbrief,
Ook dit keer wensen we de nieuwe lezer een hartelijk 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. Wilt u dat wij uw naam opnemen in onze Contactlijst, stuur dan een email aan dam07051945@gmail.com
Directeur van het Stadsarchief Amsterdam, Marens Engelhard, en Annemarie de Wildt, conservator van het Amsterdam Museum, zijn opgenomen in onze Lijst van Aanbeveling.
Daar waar de website al bijna 250.000 bezoekers heeft geregistreerd, blijft het aantal volgers op onze Facebookpagina iets achter. Daarom stellen we het op prijs als u ons werk
aanbeveelt in uw omgeving. Onder uw kennissen zijn er mogelijk ook die een (klein) bedrag aan ons willen schenken.
Sinds de vorige Nieuwsbrief van 9 juni, zijn er geen giften ontvangen. Wel zijn er kleine uitgaven geweest. Donaties blijven daarom erg welkom. 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.
Ongeveer om de twee maanden is het nodig om even de hoofden bij elkaar te steken en een mondeling overleg te hebben over de voortgang. Daarbij spreken we over het persoons- en historisch onderzoek, de knelpunten daarin, de contacten diewe daarover hebben met andere instanties en personen, de voortgang voor het Memorial, de te verwachten bedragen uit fondsen, de contacten met anderen. Het blijft voor ons als bestuur erg veel werk. Er zijn lijsten met uitstaande contacten en een goede administratie is nodig om
de voortgang te bewaken. Door de vakantieperiode duurt het langer dan gewenst om een antwoord te krijgen op verzonden berichten.
In de vorige Nieuwsbrief deden we melding van de zoektocht naar familie van Gerrie Cornelisse. Zijn nicht heeft zich gemeld en daarmee is van alle 31 slachtoffers contact met
familieleden en getuigen. Helaas is er nog geen foto van hem; in totaal van zes slachtoffers is er geen foto.
Het onderzoek naar meer mogelijke slachtoffers verloopt moeilijk. Het zoeken naar nabestaanden kost veel tijd. De overlijdensoorzaken zijn moeilijk te schakelen aan gevolgen
van wat er in de middag op 7 mei 1945 op de Dam plaatsvond. Bijvoorbeeld botbreuken of postoperatieve bloedingen, geeft altijd reden om op zoek te gaan naar nabestaanden
om van hen te horen of hun naaste inderdaad op de Dam was en als gevolg daarvan is overleden. Maar staat in een Verklaring van Overlijden als oorzaak bijvoorbeeld hersenbloeding, bloedbraken, beroerte, uitputting (niet door honger), dan is het dubben en afwegen of er familie gezocht moet worden. Men zou immers een zwak gestel kunnen hebben, zo aan het einde van de hongerwinter en na verdrukking zijn overleden. Wat vulde de arts dan in? Mogelijk geen details van een bezoek, maar wel de medische oorzaak,
het lichamelijk falen. Zo zijn er veel dilemma’s, zo ook het overlijden van de dhr Snoek. Hij overleed, drie uur na de start van de beschietingen, aan een hartinfarct. René Snoek
schreef hierover op zijn blog. http://geschiedenisfamiliesnoek.wordpress.com/2014/08/21/7-mei-1945/ Mochten er alsnog meerdere getuigen zijn, dan kan zijn dossier heropend
worden.
Om te voorkomen dat we fouten zouden maken bij dit onderzoek, is er contact met o.a. het NIOD. Binnenkort zal er een werkgroep worden gevormd waarin deze knelpunten
door specialisten zullen worden besproken.
De berichtgeving in de ‘Oud-Amsterdammer’ is per 29 juli gestopt. Het heeft ons nieuwe getuigenissen opgeleverd die op onze website zijn opgenomen.
We zijn op zoek naar enkele vrijwilligers. Iemand die voor ons wat filmbeelden wil indexeren. Dat wil zeggen een filmpje bekijken en op tijdstip een korte beschrijving geven van
wat er te zien is. Ook hebben we een aantal afbeeldingen van teksten die net te slecht van kwaliteit zijn om gelezen te kunnen worden door een OCR-programma en uitgetypt
moeten worden.
Voor aanmelding, vragen of opmerkingen kunt u ons mailen via dam07051945@gmail.com
Hartelijk dank voor uw steun.
Het Bestuur.
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Welcome to our new readers. 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. If you want your name added to our Contactlist, please contact us at dam07051945@gmail.com
Director of Stadsarchief Amsterdam (Amsterdam city archive), Marens Engelhard, and Annemarie de Wildt, conservator of the Amsterdam Museum, are also added to our our
List of Recommendation.
Our website recorded 250.000 visitors, but the amount of followers at our Facebookpage stays a bit behind. That’s why we appreciate it when you make a recommendation of our
research to your relatives. Perhaps they also want to make a (small) donation.
Since our last Newsletter of June 9th no amounts were received but small expenses were made. Donations still are very welcome. 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.
About every two month it is necessary to have a board meeting. We speak about the progress of the victim and history research, the bottlenecks, the contacts with others, the
progress of the Memorial, the money out of fund to be expected, etc. All a lot of work for us. Our to-do-list and outstanding contacts is long because of the holiday season.
In our last Newsletter we made notice for an appeal to relatives of Gerrie Cornelisse. His niece contacted us so now we have of all 31 victims contact with relatives and witness.
Unfortunate we still have no picture of him; from 6 victims we have no picture.
The research of more possible victims is difficult. It takes a lot of time to find living relatives to confirm details. The cause of death is hard to connect to what happened on
Damsquare that afternoon. For example bone fractures or postoperatively bleeding gives us always a reason to search for relatives to hear from them if the person was present at
Damsquare and died because of the consequences. But is written in the Certificate of Death (“Verklaring van Overlijden”) for example stroke, exhaustion (not related to shortage
of food), then the doubt is big if we need to find relatives. They could have a week body at the end of the war without food and died, after been trampled. What did the medical wrote down? Possible he wrote no details of being present at Damsquare, but medical details of the cause of death. There are several doubts, such as the death of Mr Snoek.
He died, three hours after the shooting, because of a heart attack. René Snoek wrote about him on his blog http://geschiedenisfamiliesnoek.wordpress.com/2014/08/21/7mei-1945/ If other persons can witness, his file can be reopened.
To prevent any mistakes in our research there is contact with for example NIOD (Dutch Institute of War Documentation). Soon there will be a committee of experts were bottlenecks can be discussed.
The articles in the paper ‘Oud-Amsterdammer’ is ended at July 29th. Several eye-witness accounts are added at our website.
Some support of volunteers is wanted. We are searching for someone who want to make an index of some movies; to make a list of details connected to the time. Also we want
some help to type out some documents who not can be transformed by OCR.
To sign up, request for general information, please send an email to dam07051945@gmail.com
We thank you for your support.
The Board

