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Hallo vrienden, 
 

 
 

Zomaar een herdenkingsmonument    
 

Onderduiken 

De bezetter pakt tijdens de oorlog bepaalde groepen mensen zomaar op. Sommige mensen 

duiken onder. Het gaat vooral om Joden, leden van het verzet die in gevaar zijn en mensen die 

zijn opgeroepen om te werken in Duitsland. Zij verbergen zich op zolders, in kelders of in andere 

geheime schuilplaatsen, zoals boerderijen. Zo worden er in natuurgebieden onderduikhutten 

gegraven. Omdat voedsel en kleding op de bon zijn, hebben onderduikers hulp nodig van anderen 

om ze te voorzien van eerste levensbehoeften. Op het helpen van onderduikers staan zware 

straffen. 

 
Wat zijn onderduikers? Wat waren het voor personen? Waarom moesten zij onderduiken? 
Veel antwoorden welke te veel onderbelicht zijn geweest. 
 
Voorbeelden: De mensen die onderduikers hadden, waren soms ouderen, kinderloze echtparen of grote 
gezinnen waar een onderduiker niet zo gauw zou opvallen.... 
 

Onderduiken betekende tijdens de Tweede Wereldoorlog dat men zich vaak voor langere tijd 
verborg om niet door de politie of Duitsers te worden opgepakt. Op het hoogtepunt waren er alleen 
al in Nederland ruim 350.000 mensen ondergedoken.  
 
Wat deden onderduikers? 

Ze leefde in schuren, kelders, achterkamers, zolders en andere plekken waar ze zich konden 
verstoppen. Soms leefden ze in dezelfde ruimtes als de familie die er woonde en moesten ze zicht 
onder de vloer, in een verborgen kast of op een andere schuilplaats verstoppen als er aangeklopt 
werd. 
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Waar kan je onderduiken?  

Zij verbergen zich op zolders, in kelders of in andere geheime schuilplaatsen, zoals boerderijen. 
Zo worden er in natuurgebieden onderduikhutten gegraven. Omdat voedsel en kleding op de bon 
zijn, hebben onderduikers hulp nodig van anderen om ze te voorzien van eerste levensbehoeften. 
 
Onder hen bevonden zich 28.000 Joden. Dit zijn er op het totale aantal onderduikers in verhouding 
misschien niet veel, maar op een Joodse gemeenschap van 140.000 mensen was het substantieel. 
 

In totaal had Nederland op het hoogtepunt van de onderduik eind september 1944, na 
de Spoorwegstaking, ruim 350.000 onderduikers – naar alle waarschijnlijkheid binnen bezet 
Europa een absoluut recordpercentage. Na de april-mei stakingen in 1943 lag dit aantal in ieder 
geval al rond de 300.000 personen. 

Aanvankelijk doken vooral Joden onder, zoals de familie Frank met hun dochter Anne Frank. Vaak 
waren het ook niet-Joodse mensen die een goede reden hadden om arrestatie door de Duitse 
bezetters te vrezen. 

 collectie Anne Frank Stichting 

Anne Frank 

Vele duizenden mannen die opgeroepen werden voor de Arbeitseinsatz (dwangarbeid in 
Duitsland) doken onder, omdat zij niet voor de Duitse bezetter wilden werken. Degenen die toch 
gingen, konden gewond raken of sterven door geallieerde luchtaanvallen, waar soms per keer zo'n 
duizend bommenwerpers aan meededen. De reden voor de Arbeitseinsatz ligt in het feit dat het 
overgrote deel van de Duitse mannelijke bevolking aan het front aan het vechten was. Daarom 
moesten elders, uit de bezette gebieden, arbeiders gehaald worden. 

Wie openlijke kritiek durfde te uiten op de Duitse bezetter moest ook onderduiken. Priesters, 
kunstenaars en schrijvers die het niet eens waren met de Duitsers doken onder. Wie dat niet 
deed, kon worden opgepakt en naar een concentratiekamp worden afgevoerd. 

Ook verzetsstrijders besloten soms om onder te duiken. 

Onderduikers kwamen in golven: 

• eerst kwamen de studenten na de eerste studentenstaking in november 1941, om 
tewerkstelling in de Arbeitseinsatz (dwangarbeid) in Duitsland te voorkomen 

• daarna volgden nog meer Joden vanwege het begin van de deportaties in voorjaar 
1942 

• vervolgens steeds meer mannen van 18 tot 40 jaar die niet in Duitsland wilden werken, 
aangemoedigd door de illegale pers 

• daarna grote groepen mannen die niet opnieuw in krijgsgevangenschap wilden en ook 
deelnamen aan de april-mei stakingen 

• vervolgens veel deelnemers aan de Spoorwegstaking 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorwegstaking_van_1944
https://nl.wikipedia.org/wiki/April-meistakingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anne_Frank
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeitseinsatz
https://nl.wikipedia.org/wiki/Concentratiekamp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_verzet_in_de_Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Studentenstaking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeitseinsatz
https://nl.wikipedia.org/wiki/April-meistakingen


 

Over het algemeen was het extra moeilijk Joden onder te brengen tot medio 1943, toen door 
toegenomen Duitse terreur vrijwel elke Nederlander kon beseffen dat Joden deze hulp het hardst 
nodig hadden. Een verzwarende omstandigheid voor Joden was, dat de meerderheid van 
bijvoorbeeld de Amsterdamse Joden arm was, en zij dus niet konden betalen voor onderduik, 
terwijl betalen niet ongebruikelijk was, vooral in het begin. 

Verder stonden op het herbergen van Joden steeds strengere straffen, terwijl er ook speciaal op 
Joodse onderduikers werd gejaagd door onder meer de Kolonne Henneicke en leden van 
de Landstorm van de NSB. Jodenjagers kregen een premie van f 7,50, en later zelfs meer, het 
zogenaamde 'kopgeld'. 

Voor Joodse kinderen werden aparte onderduikacties opgezet, onder meer door: 

• Walter Süskind vanuit de Hollandsche Schouwburg, met hulp van anderen 

• de NV-groep 

• het Utrechts Kindercomité in samenwerking met de NV-groep 

• de Rooms-Katholieke Kerk en vele verschillende protestantse kerkgenootschappen. 

Ongeveer 25.000 Joden hebben door onder te duiken de oorlog kunnen overleven. Onder hen 
was ook een relatief groot aantal (gevluchte) Duitse Joden, omdat zij over het algemeen door hun 
kennis van de Duitsers een beter idee hadden van de repressie die dezen zich voornamen, en 
omdat zij vaak beter opgeleid en welgestelder waren. 

Er waren bij het onderduiken problemen, zoals uitbuiting en afpersing van Joden, ernstige 
problemen in de relatie tussen onderduikers en gastheren. In een enkel geval heeft dat geleid tot 
de gewelddadige dood van de onderduiker, zoals in het geval waarbij de Amsterdamse 
cineast Louis van Gasteren betrokken was. Een aantal malen hebben zelfs Joden geholpen 
Joodse onderduikers aan te geven, zoals bijvoorbeeld de joodse Ans van Dijk heeft gedaan, de 
enige vrouw die na de oorlog in Nederland wegens collaboratie gefusilleerd is. Uit het 
boek Vogelvrij van Sytze van der Zee uit 2009 bleek echter dat er veel meer Joodse verraders 
waren geweest dan tot op dat moment bekend was. 

Na de oorlog bleek dat het dorp Aalten waarschijnlijk de meeste onderduikers per hoofd van de 
bevolking heeft geherbergd: 2500 op een bevolking van 13.000. Ook elders in Oost-Nederland 
zaten veel onderduikers. Er was zelfs een onderduikerskamp, Kamp Bernhard, waar Duitse 
krijgsgevangenen tijdens de oorlog werden vastgehouden.. 

 

Daarnaast waren populair: 

• de in 1942 drooggelegde Noordoostpolder (N.O.P.), dat de bijnaam "Nederlands 
Onderduikers Paradijs" kreeg 

• de Peel, omdat dit een afgelegen, slecht te bereiken streek was 

• voor donkerharige Joodse kinderen: Limburg (vooral via de „Roomsche” Limburgse 
Onderduikorganisatie en de Amsterdamse verzetsgroep NV) 

• landelijk Friesland 

• West-Friesland 

• De Biesbosch 

• Gelderland 
   

 
    

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolonne_Henneicke
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_De_Biesbosch


 
F I Wikipedia  

 
Onderduikershutten in het bos 
 
Het Verscholen Dorp, ook wel genoemd het Geheime Dorp of het Pas Op kamp, was een 
schuilplaats voor onderduikers in de bossen in het zuiden van de gemeente Nunspeet, tussen het 
dorp en Vierhouten, in de Nederlandse provincie Gelderland.  
Het bevindt zich aan de Pas-Opweg.   
 

Het kamp was een initiatief van mr Edouard Henri von Baumhauer uit Vierhouten. Hij werd daarbij 
ondersteund door onder anderen het Nunspeter echtpaar Dionisius Dirk Bakker (“opa Bakker”) en 
zijn vrouw Cornelia Johanna Bakker-van Rheenen (“tante Cor”). 

Een gewonde Britse piloot had door een kogelwond zodanige koorts dat zijn leven in gevaar 
kwam. Via de zender werd aan Engeland gevraagd het in Nederland nog onbekende penicilline te 
laten droppen op het nabij gelegen Rummy III, waarmee de piloot kon worden behandeld. 
 
DZ Rummy III was de codenaam van paradroppings die in de periode september-oktober 1944 in 
de omgeving van Vierhouten plaats vond op een gebied genaamd 36 bunder, gelegen op het 
terrein van Noorderheide van Daniël George van Beuningen. De in de nacht gedropte goederen, 
zoals wapens, munitie en penicilline, verpakt in containers, werden per vrachtwagen opgehaald en 
naar een centrale opslagplaats vervoerd. Als ophalen niet mogelijk was werden de containers in 
de grond gestopt door de ondergrondse om later weer te worden opgegraven.  

Meer dan tachtig onderduikers hielden zich tijdens de Tweede Wereldoorlog verscholen in de 
Soerelse Bossen. Om hun onderkomens geheim te houden, hadden de vluchtelingen een 
negental goed gecamoufleerde en deels ondergrondse hutten gebouwd. Het Verscholen Dorp in 
de omgeving van het plaatsje Vierhouten op de Veluwe, werd in het voorjaar van 1943 gesticht en 
was in gebruik tot de fatale zondag in oktober 1944. 

Met dank aan de 4 & 5 mei Stichting 

Platform WO2 is een netwerkorganisatie waarin het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 
Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen, de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, de 
Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Rummy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vierhouten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noorderheide_(Vierhouten)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dani%C3%ABl_George_van_Beuningen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Penicilline


samenwerken. Platform WO2 wil middels tweedewereldoorlog.nl de herinnering aan de Tweede 
Wereldoorlog levend houden voor toekomstige generaties. 

29 oktober 1944 

Op een zondag in oktober 1944 wordt Het Verscholen Dorp bij toeval ontdekt door twee Duitse 
SS'ers die in het bos aan het jagen zijn. Ze zien een kind een brandgang in het bos oversteken en 
ontdekken zo het kampement.  
Acht van de 86 werden gevangengenomen en op een later tijdstip gefusilleerd, zes personen 
werden aan de Tongerenseweg gefusilleerd en twee onderaan de heuvel bij kamphuis de 
Paasheuvel. De rest wist te ontkomen. 
Een monument aan de Tongerenseweg (de weg tussen het Verscholen Dorp en het plaatsje 
Vierhouten) herinnert hieraan. 
 
De bewoners van Het Verscholen Dorp werden voorzien van voedsel door bewoners uit de streek. 
Dat was levensgevaarlijk, want bj ontdekking kon je doodgeschoten worden. Voor water was er 
een pomp geslagen binnen het kamp. 
 

Stevensmonument Espelo ( Overijssel ) 
 
Razzia 14 okt 1944. 
 
Bij deze razzia is aan de Haalerweg te Holten de 18-jarige onderduiker Marinus Stevens uit 
Apeldoorn doodgeschoten. 
De Nijverdalse verzetsman Gerrit Jan Piksen werd gedood in Haarle 
De joodse onderduiker Mozes ( Maurits ) Bachrach werd aan de Portlanderdijk tussen Nieuw 
Heeten en Schoonheten doodgeschoten. 
 
Het initiatief van dit monument, onthult in 1998, was onder andere van voormalige onderduikers 
Marsman en Tielbeek. 
 

 F I H.Raaijmakers 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fusillade
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paasheuvel_(Vierhouten)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paasheuvel_(Vierhouten)


        
F I H.Raaijmakers 

 
Onderduikershut 
 
De familie Hullegie heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog heel veel Joodse, Nederlandse, Franse, 
Engelse en Amerikaanse onderduikers geholpen. Dat deden ze onder andere door ze te laten 
onderduiken op hun boerderij (Huize Hullegie), maar in 1943 werden er ook twee schuilhutten 
gebouwd in stuifbelten in het bos. Moedige mensen waagden hun leven om eten te brengen naar 
de onderduikers in de schuilhutten. Ondanks de Duitse razzia’s, gevangenneming en zware 
ondervraging is nooit een van de onderduikers ontdekt. Allen hebben het leven behouden. 

 
 

  F I H.Raaijmakers 
 

In 2000 is de hut gereconstrueerd, dankzij de hulp van de buren uit Helhuizen en Espelo. 
 

Meer info omtrent “het verscholen dorp” : www.verscholendorpvierhouten.nl;  
            “Stevensmonument Espelo”: www.stevens-monument-en-schuilhut;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.verscholendorpvierhouten.nl/
http://www.stevens-monument-en-schuilhut/
http://svnf.nl/stevens-monument-en-schuilhut/onderduikershut/#main


Mierlo-Hout Toen en Nu 
 
Nieuw item in de nieuwsbrief is Mierlo-Hout Toen en Nu. 
Hierin kunt u naar aanleiding van de foto’s de veranderingen zien in een tijdsbestek van tientallen 
jaren. 
Als eerste item, de locatie van ons monument. 
 

     
 F| ©M.Coolen Sr. 

Foto links:     De voormalige schoenwinkel van Toon Coolen. 
Op 28 aug 1944, nauwelijks vier weken voor de bevrijding van Mierlo-Hout, werden 
door een bominslag op de Mierloseweg (voorheen Helmondseweg) veel ramen en 
dakpannen van de huizen geblazen. Daarna werd uit voorzorg alles dichtgetimmerd. 
Rechter gedeelte van het eerste blok was de groentewinkel van van Bladel. Het 
rechtse blok is de huidige Houtse Bazar. 

 
Foto rechts: Gedurende de oorlog bouwden vele burgers eenvoudige schuilkelders in hun tuinen. 

Het bord bij het monument staat op de exacte locatie waar de schuilkelder zich           
destijds bevond. De foto is kort na de bevrijding van Mierlo-Hout gemaakt. Bij de 
ingang van de schuilkelder zien we Francien Coolen. Bovenop staan de kinderen Jan 
en Mies van Bladel. Het bord staat achter het monument. 

 

       
 F| ©Stichting HMMH 
 
Op de rechter foto ziet u nog net het infobordje van de schuilkelder staan. 
 

 
 
 
 
 



Hartelijk welkom aan de nieuwe vrienden van het monument! 
 
Mede door alle, vrijblijvende bijdragen van onze vriendenclub heeft onze stichting, de middelen 
om o.a. de jaarlijkse septemberherdenking, maar tevens vele andere activiteiten te bekostigen. 
Maar natuurlijk is het minstens zo belangrijk, om ervoor te zorgen dat het “Park” rondom het 
monument er in alle vier seizoenen netjes en presentabel uitziet. 
Om dit te kunnen realiseren kunnen we al jaren rekenen op de regelmatige materiële sponsoring 
van bedrijven. Deze donateurs zijn essentieel voor het onderhoud en uitstraling van het 
monument. Ook hen beschouwen wij als “Vrienden van het monument”.  
 
Dit voorjaar mochten wij Kwekerij Rini van der Linden van de Ganzewinkel in Mierlo-Hout 
verwelkomen als nieuwe Vriend.  
Dankzij een spontane bijdragen met prachtig perkgoed, geschonken door eigenaar Marijn ziet het 
“Memorial Park” er nog fleuriger uit deze zomer. Super bedankt! 
 
Stichting HMMH staat voor Vrede, Vrijheid en Herdenken. Zeker nu, maar ook in de toekomst. Wil 
je ook als vriend, vrijblijvend en op een willekeurige manier bijdragen? Kijk dan op onze website 
naar: monumentmierlohout.nl/wordvriend en meld je aan!  

 

 
    F| ©Stichting HMMH 
 

 

Stemmen 
5 september t/m 27 september 2022 

 
Ook dit jaar gaan we als Stichting weer deelnemen aan de Rabo clubkas campagne. 
Door uw stem uit te brengen, wordt er een x-bedrag toegeschreven aan onze Stichting. 
Het toegewezen bedrag, dat in oktober bekend wordt gemaakt, gaan wij gebruiken in de 
voorbereidingen voor het 80-jarige herdenkingsjaar van onze bevrijding in 2024. 
 

Voor meer info omtrent onze Stichting verwijzen wij u naar onze website:  
https://monumentmierlohout.nl   
 

        Stichting HMMH ⋄ p/a Binnenvoort 6 ⋄ 5706 GB ⋄ Helmond ⋄ KvK  64271153   
Telefoon : 0622606053 ⋄ Bankrek : NL33RABO0149510217 
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