Beperkingen
De oorlogsjaren kenmerken zich door steeds meer beperkingen en ingrijpender nieuwe regels en
wetten. Er worden diverse Duitse maatregelen getroffen zoals meldingsplicht om tewerkgesteld te
worden in fabrieken voor de Duitse oorlogsindustrie en op vliegvelden die steeds gebombardeerd
worden. De Joden worden verplicht een ster te dragen. Er moeten bepaalde leveringen
plaatsvinden van granen en andere landbouwproducten. Paarden, voertuigen, fietsen worden
gevorderd. Er moet verduisterd worden, minder licht verbruikt worden, de stroomvoorziening
wordt gedeeltelijk afgesloten en zo is er
steeds iets anders.
In het begin wordt de bewegingsvrijheid
van de Zeeuwen betrekkelijk weinig
beperkt. In september wordt het
westelijk deel van Zeeland spergebied.
Desondanks vinden de Duitse civiele
diensten dat de Zeeuwen zonder al te
veel problemen zich vrij moeten kunnen
bewegen.

Volledige evacuatie lijkt onmogelijk.
Vanuit de Duitse legertop zijn er wel
bezwaren, in verband met de
mogelijkheid
tot
spionage.
Uitsluitend de gebieden direct langs
de kust worden verboden terrein.
Dat geldt voor het hele Nederlandse
kustgebied. In steden die direct
tegen de zee liggen, zoals Vlissingen,
worden
complete
stadsdelen
geëvacueerd.

Persoonsbewijs (PB)
De invoering van het persoonsbewijs is ondermeer bedoeld om Joden in Nederland apart te
zetten. In hun PB is een grote zwarte 'J' gestempeld en die 'J' staat ook op de kaart in het
bevolkingsregister. Op dit PB staan naam en adres, geboortedatum en -plaats, een vingerafdruk
en pasfoto.
Vanaf 1 oktober 1940 moet iedereen vanaf 14 jaar zo'n PB hebben en dat altijd bij zich dragen. Op
deze manier kan de bezetter iedereen in Nederland controleren. Zijn de papieren niet in orde dan
is men verdacht met alle gevolgen van dien.

Sociaal verkeer
Reizen met de bus of de trein wordt steeds moeilijker, men mag niet zomaar ergens naar toe
reizen, daar moet eerst toestemming voor komen. In de trein zijn sommige coupés gereserveerd
voor Duitse soldaten. Brieven worden gecontroleerd door de bezetter (censuur). Even bellen kan
niet meer, de telefoon werkt gewoon niet. Sommige straatnamen worden veranderd: hetzelfde
huis maar toch een ander adres.... Al die bezettingsmaatregelen staan in de krant, of op grote
aanplakbiljetten die overal worden opgeplakt. In de oorlog
verandert het gewone leven ingrijpend. Altijd een
persoonsbewijs (PB) op zak, boodschappen doen met geld èn
bonnen. 's Avonds op tijd in huis zijn, niet meer naar de radio
luisteren, geen postduiven meer, ander geld en postzegels
(zonder de afbeelding van Koningin Wilhelmina).

