
RESEARCH INSTITUTE FOR 
CULTURE, COGNITION, HISTORY AND HERITAGE

+

ONDERZOEKSPROJECT: 
MAPPING HIDING PLACES
Het Mapping Hiding Places project is een 
initiatief van dr. Dienke Hondius, 
universitair docent aan de Vrije Universiteit, 
om de joodse onderduik in Europa te 
onderzoeken. Dit gebeurt om te beginnen 
door plekken in kaart te brengen: plaatsen 
die tijdens de bezettingsjaren voor kortere 
of langere tijd door joden zijn gebruikt als 
onderduiklocaties.  Deze informatie bevindt 
zich vaak in het geheugen van 
nabestaanden of overlevenden, van 
omwonenden, en in allerlei boeken, 
artikelen, interviews en andere bronnen. 
Nu is het tijd deze wijd verspreide 
informatie bij elkaar te brengen om meer 
inzicht te krijgen in het verloop van de 
joodse onderduik en de herinnering eraan.

Veel informatie is beschikbaar, maar nog 
heel veel is onbekend. U kunt informatie 
toevoegen over onderduiklocaties. In de 
loop van de tijd kan zo betere kennis en 
inzicht groeien over de joodse onderduik in 
Europa.



WAAROM MAKEN WE GEBRUIK VAN KAARTEN?
Kaarten zijn een krachtig hulpmiddel om informatie over te brengen.
Zo kunnen kaarten helpen met het visualiseren van verborgen verledens en 
onderduikgeschiedenis. Digitale- en interactieve kaarten kunnen daarnaast gebruikt 
worden om nieuwe kennis op te doen.

HEEFT U INFORMATIE OVER ONDERDUIKADRESSEN?
Wij richten ons op allerlei locaties waar tijdens de bezetting joodse mannen, vrouwen 
of kinderen hebben ondergedoken gezeten. Wanneer u informatie heeft over een 
onderduikadres, kunt u dit gemakkelijk toevoegen aan de database door gebruik te 
maken van deze QR-code of deze link.

Via deze link bereikt u het invulformulier om informatie toe te voegen. Ook incomplete 
informatie is van harte welkom. Dit is het begin van een langdurig onderzoeksproject 
dat steeds verder zal kunnen groeien. 

Zie hier: https://arcg.is/jfT0y 

Via deze QR code die u scant komt u in hetzelfde formulier:

CONTACT:
Vrije Universiteit Amsterdam, Onderzoeksproject Mapping Hiding Places,
Faculteit Geesteswetenschappen, De Boelelaan 1105, 1081HV Amsterdam,
t.a.v. dr. D.G. Hondius, d.g.hondius@vu.nl


