
Wat kan en niet meer kan 
 
Voorbeelden van wat er op de bon gaat  
 
1940 Koffie en thee, brood en bloem, boter, margarine en vetten, zeep, textiel, vlees, 

kolen en turf, eieren, koek en gebak. Rantsoenering van gas en licht. 
1941  Melk en aardappelen. 
1942  Koffiesurrogaat, tabak en versnaperingen, taptemelk. 
1943  Groente en fruit, scheermesjes. 
1944  Vis. 
 
Voorbeelden van geboden, verboden en beperkingen 
 

1940 
16 mei  Invoering Duitse zomertijd. 
17 mei  Omroepverenigingen onder Duits toezicht. 
28 juni  Verplicht inleveren van edelmetalen.  
4 juli  Luisterverbod op buitenlandse zenders (behalve Nederlandse en Duitse zenders) 
4 juli Verspreidingsverbod van berichten van andere dan Nederlandse of Duitse zenders. 
5 augustus Verbod op ritueel slachten. 
19 augustus Geen vlaggetjes rood-wit-blauw meer aan de fiets. 
9 september In het kustgebied wordt tussen 22.00 en 4.00 uur Sperrzeit ingesteld. 
27 september Eerste prijsverhoging benzine. De prijs gaat van 1,75 cent naar 15,5 cent per liter. 
1 oktober Invoering identificatieplicht (met paspoort of distributiestamkaart met pasfoto). 
13 oktober Sperrzeit in geheel Nederland van 24.00 's nachts tot 4 uur 's ochtends. 
17 oktober Besluit tot invoering van het Persoonsbewijs. 
1 november Dansverbod. 
9 december Aankondiging koeienvordering die kort daarna ingaat. Deze vordering loopt tot 28 

februari. 
 

1941  
1 januari  Invoering verplichte luisterbijdrage voor radiobezitters. 
13 maart  De omroepverenigingen worden opgeheven. 
1 april   Start uitreiking Persoonsbewijzen. 
18 juni  Metaalvordering: inleveren van koperen, loden, tinnen en nikkelen voorwerpen. 
19 december  De zinken stuiver komt in roulatie. 
 

1942 
20 april  Het Noordzeestrand wordt voor iedereen gesloten. 
20 juli   Begin van de 'fietsen-razzia' in alle gemeenten met meer dan 10.000 inwoners. 
21 juli   Seyss-Inquart gelast de vordering van allerlei metalen voorwerpen. 
 

1943 
De burgemeester in Westkapelle verbiedt vrouwen onder de 18 jaar en mannen onder de 16 jaar ‘s 
avonds alleen buiten te zijn.  
13 maart   Bankbiljetten van 500 gulden en 1000 gulden worden ongeldig verklaard. 
15 maart Luxe-modehuizen, juweliers, postzegelhandels, chique horecavestigingen  

moeten sluiten. 
11 oktober  Invoering van de Germaansche groet in de Nederlands2 Arbeidsdienst. 
 

1944 
12 juni   De Tweede Distributiestamkaart wordt in gebruik genomen. 
25 september Adolf Hitler beveelt de mobilisatie van alle mannen van 16-60 jaar voor de 

verdediging van Das Reich. 


