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Welkomstwoord door Martijn Docters
Graag brengen we je op de hoogte van de ontwikkelingen vanuit Stichting Het Hornemann Huis. 
 
De afgelopen tijd heb ik heel veel voor groepen mensen gestaan om het verhaal van de familie
Hornemann te vertellen. Daar wordt verderop in deze nieuwsbrief uitgebreider op ingegaan. Van
basisscholieren tot aan leden van een Amsterdamse businessclub; iedereen wordt geraakt door
het verhaal. Dat bevestigt eigenlijk alleen maar wat ik al wist; dit verhaal verdient het om op een
fysieke plek in verschillende vormen verteld te blijven worden.    
 
Het geven van lezingen draagt bij het bekend maken van dit initiatief in de hoop dat dit proces
steeds concreter wordt. Het vinden van een locatie is hierin nog steeds de grootste uitdaging.  
 
Maar goed, zonder wrijving geen glans, dus we houden moed en zoeken gestaag
door. Mocht je ideeën en suggesties met betrekking tot Het Hornemann Huis
hebben, dan kom ik graag met je in contact!   
 
Martijn Docters 
info@hethornemannhuis.nl 
06 - 53 83 13 25

Filmpje ter nagedachtenis aan de broertjes
Hornemann
Op 20 april jl. was het 77 jaar geleden dat de broertjes Edo en Lexje Hornemann werden vermoord.
Zij zouden die dag 85 en 89 jaar zijn geweest. Om het verloop van hun korte leven illustratief weer
te geven heeft Peer Retera dit prachtige �lmpje gemaakt.
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Lezingen, symposia en herdenkingen
De agenda van Martijn staat vol met afspraken om het verhaal van Edo en Lexje Hornemann te
vertellen. Enerzijds via Stichting Na de Oorlog aan kinderen, op het basisonderwijs en middelbare
scholen, anderzijds aan volwassenen in het theater of tijdens symposia. Omdat er de afgelopen
tijd mooie dingen zijn ontstaan, geven we graag een korte
terugblik.   
 
Op 19 april jl. ging in het Natlab op Strijp-S de
documentaire 'De meedogenloze moord op Edo en Lexje
Hornemann', gemaakt door Lout Donders en Anne-Marie
van Oosteren, in première. Na a�oop interviewde Lout
Martijn over zijn plannen met betrekking tot Het
Hornemann Huis.   

Op 20 april, de sterfdag van de broertjes, vond er een symposium plaats voor leerlingen van het
Van Maerlantlyceum. Daarna volgde een herdenking bij het monument in het Lex en Edo
Hornemannplantsoen.  

 
Op 30 april jl. vertelde hij het verhaal voor een uitverkochte zaal in Pand P
(voorheen �lmhuis Plaza Futura) aan de Leenderweg in Eindhoven. Het
animo was zo groot dat er mensen aan de deur stonden die helaas
teleurgesteld moesten worden, omdat ze geen kaartje konden
bemachtigen. 
 
Maar er is goed nieuws! Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven het
verhaal bij te wonen hebben we een nieuwe datum gepland! Op woensdag

6 juli a.s. staat Martijn met de theateropstelling in de zaal van 't
Rozenknopje. Eindhovenser kan je het bijna niet hebben. Een mooi detail is tevens dat 't
Rozenknopje op loopafstand van het geboortehuis van Edo en Lexje ligt. Kaarten kosten € 10,- per
stuk en zijn verkrijgbaar via info@hethornemannhuis.nl We hopen jullie daar te zien!   
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Op 1 mei jl. bracht Martijn op uitnodiging van
businessclub Amstel Club Amsterdam een bezoek
aan het Joods Cultureel Kwartier.

Reis Hamburg
Samen met Wendy Klinkhamer, coördinator Activiteiten binnen de Raad van Advies van Stichting
Het Hornemann Huis, is Martijn bezig om
een reis te organiseren naar Hamburg en
Neuengamme. De bedoeling is dat we
op 7, 8 en 9 oktober a.s. een bezoek
brengen aan het concentratiekamp en de
school waar Edo en Lexje
Hornemann samen met 18 andere
kinderen vermoord zijn.   

De reis is bedoeld voor eenieder die
geïnteresseerd is om een bezoek te brengen aan de plek waarover we nu vooral veel vertellen. We
zijn benieuwd of er belangstelling is voor deze reis en vernemen dan het ook graag als je interesse
hebt. Dat kan door een e-mail te sturen.    

'De meedogenloze moord op Edo en Lexje
Hornemann' nu ook als luisterboek verkrijgbaar

Het boek 'De meedogenloze moord op Edo en Lexje
Hornemann', geschreven door Lout Donders, is nu ook
als luisterboek verkrijgbaar via Storytel. 
 
Het gruwelijke verhaal over de medische proeven en moord
op twee Eindhovense broertjes door de nazi’s wordt
voorgelezen door Frank Lammers, tevens lid van het Comité
van Aanbeveling van Het Hornemann Huis.
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Copyright © 2022 Het Hornemann Huis, All rights reserved. 
 

U ontvangt deze e-mail, omdat wij u graag willen informeren over, en betrekken bij, de plannen die wij met
Het Hornemann Huis hebben. Wilt u liever geen berichten van Het Hornemann Huis ontvangen? Dan kunt

u hier uw gegevens inzien en wijzigen of u afmelden van de mailinglijst. 
 

Our mailing address is: 
Het Hornemann Huis

Unit 1 12
Hurksestraat 60

EINDHOVEN, Noord-Brabant 5652 AL
Netherlands

 
Add us to your address book

 
 

Voor een goede ontvangst, voegt u info@hethornemannhuis.nl toe aan uw adresboek.  
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