1940
6-9-1940
5-10-1940
22-10-1940
21-11-1940
1941
10-1-1941
5-2-1941
13-2-1941
22 en 23-02-41
12-3-1941
31-3-1941
11-4-1941
1-5-1941
4-6-1941
11-6-1941
8-8-1941
1-9-1941
15-9-1941

07 en 08-10-41
1-11-1941
7-11-1941
1942
1-1-1942
9-1-1942
10-1-1942
17-1-1942
23-10-1942
25-3-1942
26-3-1942
24-4-1942
2-5-1942
12-5-1942
29-5-1942
5-6-1942
12-6-1942
26-6-1942
30-6-1942
6-7-1942
15-7-1942
17-7-1942
31-7-1942
aug-42
8-9-1942
15-9-1942
1943
21-1-1943
5-2-1943
apr-43
5-5-1943

Begin anti joodse maatregelen
Joden mogen niet meer worden aangenomen bij de overheid.
Overheidspersoneel moet Ariër-verklaring tekenen.
Joodse ondernemingen moeten zich melden.
Aankondiging dat joden weg moeten bij de overheid.
Het wordt erger
Joden moeten zich registreren.
Artsen moeten opgeven of zij joods zijn of niet.
Er komt een Joodse Raad in Amsterdam.
Razzia's in Amsterdam.
Joodse bedrijven krijgen een Duitse beheerder.
Oprichting Centraal Kantoor voor Emigratie van Joden.
Het eerste nummer van het Joods Weekblad verschijnt.
Joden worden verplicht hun radiotoestellen in te leveren.
Bewegingsvrijheid van joden wordt beperkt
Weer razzia op joden in Amsterdam.
Verordening over joods vermogen en grondbezit.
Joodse kinderen moeten naar aparte, Joodse, scholen.
Plakkaten met opschriften 'Verboden voor Joden'. Joden mogen
niet meer in parken, bioscopen, dierentuinen, cafés, restaurants, hotels en
pensions,theaters, sportclubs, concertzalen, bibliotheken of musea.
Razzia's op joden in de Achterhoek, Arnhem, Apeldoorn en Zwolle.
Joden mogen geen lid meer zijn van verenigingen met niet-joden.
Joden mogen niet meer op reis of verhuizen zonder reisvergunning.
De Nazi's slaan toe
Niet joden mogen geen werkster of dienstmeisje zijn bij joden.
Openbaar onderwijs wordt voor joden verboden.
Eerste joden vertrekken uit Amsterdam naar joodse werkkampen in Nederland.
Zaandamse joden moeten naar Amsterdam verhuizen. Begin van het ghetto.
Joden mogen niet meer autorijden en in hun persoonsbewijs komt een J.
Joden mogen niet meer met niet-joden trouwen of vrijen.
Het is verboden huisraad uit woningen van joden te verwijderen.
Veel joodse slagerijen moet sluiten.
Het wordt verplicht een zogenaamde Jodenster te dragen met het woord "Jood."
Joden mogen geen girorekening meer hebben.
Joden mogen niet meer vissen en kunnen geen visakte meer aanvragen.
Joden mogen niet meer reizen.
Joden mogen geen groenten in niet-joodse winkels kopen en niet meer sporten.
De Joodse Raad wordt ingelicht over deportatie van Joden naar het Oosten.
Joden mogen na 8 uur 's avonds niet meer op straat. Zij mogen niet meer fietsen.
Telefoneren wordt voor joden verboden, ook op bezoek bij niet-joden.
De eerste trein met 1137 mensen vertrekt vanuit Westerbork naar Birkenau.
Veel straten in Den Haag worden voor joden verboden.
Winkelen alleen tussen 3 en 5 uur.
Joden mogen niet meer naar de kapper
Augustus: razzia's
In Den Haag mogen joden buiten niet meer op banken zitten.
Studieverbod voor joodse studenten.
Het tempo wordt opgevoerd
Ontruiming joodse instelling verstandelijk gehandicapten Het Apeldoornse Bos.
Alle officiéle post moet via de Joodse Raad gaan.
De joden uit de provincie Noord Brabant moeten naar Kamp Vught.
De Reichsführer SS Heinrich Himmler wil dit jaar dat zoveel mogelijk joden
naar het Oosten op transport worden gesteld

26-5-1943
20-6-1943
29-9-1943
dec-43
1944
1-2-1944

Grote razzia op joden in Amsterdam.
Weer grote razzia op joden in Amsterdam.
Laatste grote razzia op joden in Amsterdam.
Start oproepen gemengd gehuwde joden voor werkkampen.
Bijna iedereen is 'weg'
Laatste Joden naar de Hollandse Schouwburg, via Westerbork naar
Theresienstadt of Auschwitz. De Nazi's zijn tevreden.

