
Emma Longo en Herman Beer
van Merlenstraat 102, Den Haag

Herman Beer is van 1 april 1929 tot 1 april 1940

bedrijfsleider bij boekhandel van Stockum

in Den Haag

Freddy Beer en Ems Sieburgh / Evy Beer en Arie Bakker
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1913-1939 | Haags bevolkingsregister
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1936 |nieuwe bevolkingsboekhouding met 
individuele persoonskaart
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1943 |maatregels m.b.t. joodse en niet joodse bevolking

Jan 1942 | aanmeldingsplicht voor joden
met minstens een joodse grootouder

Mei 1942 | letter J op persoonsbewijs

Zomer 1942 | aanvang grootschalige
deportaties naar Westerbork en Auschwitz

Sept. 1942 | registratie gemengd gehuwden

Mei 1943 | gemengd gehuwden moeten kiezen
werkkamp of sterilisatie

Mei 1943 | joodse raad moet 7000 vrijgestelde
stafleden opgeven voor deportatie

Okt. 1943 | joodse raad opgeheven

Dec 1943 | gemengd gehuwden op transport

Mei 1942 | officieren, adelborsten en cadetten

in krijgsgevangenschap

Sept. 1942 | gedwongen tewerkstellingen

April 1943 | niet loyale studenten gedwongen

te werk gesteld

Mei 1943 | mannen tussen 18-35 jaar moeten

zich melden voor de Arbeitseinsatz

Juni 1943 |ex-militairen per regiment

opgeroepen zich te melden
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Zomer 1942 | aanvang grootschalige deportaties

uitstel van deportatie voor mensen met een speciale stempel: een "Sperre“

• Portugese en buitenlandse joden

• Protestant gedoopte joden

• Calmeyer herzieningsverzoeken

• Joden op lijst Van Dam en Fredriks

• Gemengd gehuwden

• Handelaren in oud metalen

• Medewerkers Joodse Raad

• Diamant bewerkers en handelaren

• Joden met een Palestina certificaat

"Voor de Nazi's geen Jood" PETRA VAN DEN BOOMGAARD 2019
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Zomer 1943 |vrijwel alle
uitzonderingen vervallen

de stempel (Sperre) in het persoonsbewijs

is niets meer waard, alleen de erkende

gemengd gehuwden hoeven niet op 

transport, maar hun positie blijft onzeker

• 1 jaar gewonnen tijd

• vals gevoel van veiligheid

• ordeningstactiek

6. Huisdetective.nl21-9-1942 concept verklaring Herman Beer is protestant



vals persoonsbewijs voor Herman Beer

nieuwe identiteit | dubbel leven

als Jacobus Christianus P. van Doorn

Van Goghstraat 88, Den Haag
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begin 1943 Arie Bakker en Evy Beer beginnen met het vervalsen van 
persoonsbewijzen en het ophalen en wegbrengen van onderduikers.
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Er zijn 8 vaste onderduikers in de Tak van 
Poortvlietstraat in Delft

december 1942 | Nellie en Joop arriveren 2

mei 1943 | Cor arriveert 3

zomer 1943 |Joop vertrekt naar Frankrijk, Ko en Aagje arriveren 4

september 1944 | Oom Johan en tante Marie arriveren 6

januari 1945| Nellie uit logeren 5

februari 1945 | Dé en May arriveren 7

maart 1945 | Nellie komt terug / Cor uit logeren 7

april 1945 | Ko en Aagje vertrekken 5

bevrijding | Nellie, Oom Johan en tante Marie, Dé en May 5
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Mei 1943 | mannen (18-35 jaar) moeten zich melden voor dwangarbeid

Begin 1943 Landelijke Organisatie 
voor Hulp aan Onderduikers

LO

Augustus 1943 Knokploegen gaan 
landelijk samenwerken 

LKP

Eind 1943 Ambtelijk knoeien, 
meewerken door tegen te werken 

TD-groep
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Zomer 1943 | grootschalige onderduik
Het verzorgen van 
onderduikers bestaat uit
meerdere taken waarbij
het hebben van de juiste
contacten onmisbaar is
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• huisvesting
• persoonskaarten
• voedselbonnen
• geestelijk welzijn
• medicatie
• contactpersonen
• samenwerking

stambaart met bonnen



Januari 1944 | aanvang 2e distributiestamkaart
nieuw systeem met controlezegels ingevoerd door Rauter om ondergedoken joden en
weigeraars van dwangarbeid op te sporen
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1944 |onderduikers hebben een nieuw persoonsbewijs nodig
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1944 
Arie Bakker werkt lijst af met ontvangen

en afgeleverde persoonsbewijzen

die hij moet aanpassen met controlezegel

25-1-1944 Knokploeg Soest zorgt

met kraak in Tilburg voor zegels

en blanco persoonsbewijzen

Er zijn 503 distributiekringen in Nederland

die elk een eigen nummer hebben



1944 | “Oom Johan” is “rondgezet”
en later weer als “fictief” verwijderd

14. Huisdetective.nlKaart uit het Amsterdams bevolkingsregister



Februari 1944: nieuw persoonsbewijs (echt of onecht?)

15. Huisdetective.nl
Stempel met een open J = gesteriliseerde jood



1944
belangrijke
punten in de 
tijdlijn van 
het schuilhuis
in Delft 

• Januari - juni  invoering Tweede Distributiestamkaart
• 11 april bombardement op bevolkingsregister Den Haag

• 11 juni de Persoons Bewijzen Sectie (PBS) in Amsterdam opgerold.  Het 
vervalsingswerk wordt verspreid over bureaus in Goes, Breda, Woerden, 
Rotterdam, Barendrecht, Delft, Leiden, Wildervank, Heerlen, Arnhem en Den Haag. 

• 25 augustus Parijs bevrijd 

• 3 september Brussel bevrijd

• 4 september Antwerpen bevrijd

• 5 september Dolle Dinsdag | oprichting Vrije Groepen Amsterdam

• 17 september Operatie Market Garden

• september uitgifte noodkaarten
• september oprichting Binnenlandse Strijdkrachten

• winter begin hongertochten

• november Razzia’s in Den Haag en Rotterdam waarbij mannen van 17-40 jaar
worden opgepakt

• 9 december Razzia in Delft: Evy Beer is alleen thuis. De 
onderduikers hebben zich samen met Arie Bakker en de buurman
achter de boekenwand (in een onzichtbare kamer) verstopt. 
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o
18 september 1944

aanvang uitreiking van de noodkaarten bij
inlevering van afgeknipte "Algemeen 237" bon

Het halen van bonnen werd er een stuk makkelijker door omdat er 
geen gezanik met stamkaarten was en je niet hoefde te wachten, 
aldus Arie Bakker. (zie: “Een Schuilhuis in Delft”)
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Evy Beer & Arie Bakker (maart 1943)
29 oktober 2019 | De afbeeldingen die in deze
presentatie voor de werkgroep “Den Haag in de 
Tweede Wereldoorlog” gebruikt zijn komen uit: 

• Archief Sjouk Sytstra

• Archief Oorlogsmuseum Overloon

• Haags gemeentearchief

• Stadsarchief Amsterdam

• Beeldbank.40-45nu.nl

Geraadpleegde Literatuur:

“Een Schuilhuis in Delft” Carla van Beers

“voor de nazi’s geen jood” Petra van den 
Boomgaard
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