
De Dachaulezing is mogelijk gemaakt door:

Dachaulezing
in het licht van Stuuf Wiardi Beckman

24 april 2015, 14.00 uur
Rode Hoed
Amsterdam



Het Nederlands Dachau Comité (NDC) nodigt u, in 
samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting, uit voor  
de Dachaulezing op vrijdag 24 april 2015 om 14.00 uur  
in de Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam.  
De lezing staat in het teken van oud-Dachau-gevangene  
Stuuf Wiardi Beckman.

Programma Dachaulezing

• Ontvangst met koffie/thee vanaf 13.30u

• Inleiding door Wimar Jaeger (bestuur NDC)

• Biografie Wiardi Beckman door Tjalling Halbertsma (kleinzoon)

•  Wiardi Beckman in Geen nummers maar Namen door Karen Tessel 

(conservator Verzetsmuseum Amsterdam)

• Proza van Ed Hoornik door Erica Stigter-Hoornik (dochter)

•  Dachaulezing door Paul Kalma (vmlg directeur Wiardi Beckman 

Stichting, vmlg 2e Kamerlid PvdA)

• Optreden door cast Soldaat van Oranje - De Musical*

•  Afsluiting en napraten 

* onder voorbehoud

Aanmelden kan tot en met 20 april 2015 via  

dachaulezing@dachaucomite.nl of door het retourneren van de 

bijgaande antwoordkaart.

Wilt u aangeven of u aansluitend naar de speciale avondopenstelling 

Geen nummers maar Namen in Verzetsmuseum Amsterdam gaat?

Concentratiekamp Dachau opende zijn poorten op 22 maart 1933 

voor politieke tegenstanders van het Nazi regime. Tot de bevrijding 

op 29 april 1945 hebben er meer dan 200.000 mensen gevangen 

gezeten. Ruim 40.000 van hen, waaronder ruim 500 Nederlanders, 

overleefden die gevangenschap niet.

De Dachaulezing is een initiatief van het Nederlands Dachau 

Comité en staat jaarlijks in het teken van oud-gevangenen uit 

Concentratiekamp Dachau.

Aansluitend op de Dachaulezing organiseert Verzetsmuseum 

Amsterdam van 17.00 tot 19.00 uur een exclusieve openstelling. 

Als één van de eersten kunt u een bezoek brengen aan de 

tentoonstelling Geen nummers maar Namen - Nederlandse politieke 

gevangenen in concentratiedamp Dachau. Persoonlijke verhalen 

en authentieke objecten maken inzichtelijk hoe gevangenen hun 

menselijkheid probeerden te bewaren in een kamp gericht op 

ontmenselijking. Door jongeren geschreven biografieën vormen  

het uitgangspunt van de tentoonstelling. 

Uitnodiging


