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Kennummers/K-nummers werden in Nederland in de 
Tweede Wereldoorlog verplicht gesteld op drukwerk. Het 
nummer was een unieke identificatie voor het bedrijf dat 
het papierwerk drukte. Dat eiste de (Duitse) bezetter in 
1941 om controle uit te kunnen oefenen vanwege de 
papierschaarste.  
 
Het besluit van 15 juli 1941 tot beperking van papierverbruik 
luidde: 
 
Vervaardigers van drukwerken moeten op alle papier- en 
cartonwaren, die door hen worden bedrukt, of hun firmanaam of 
hun kennummer aanbrengen. Het kennummer wordt hun op 
aanvraag door het Rijksbureau voor de Verwerkende Industrieën, 
Sectie Grafische Industrie toegezonden en komt voor op een lijst, 
welke bij dit Rijksbureau berust. 
 
Op 26 juli 1941 maakte het Rijksbureau voor de Grafische 
Industrie aan alle drukkerijen bekend: 
 
Vanaf 22 juli 1941 moet dit No. op al het drukwerk, dat u 
vervaardigt, worden vermeld, ook op het familiedrukwerk. Hier kan 
en mag niet van worden afgeweken. Indien u werk vervaardigt voor 
derden, dan moet hierop uw kengetal worden vermeld. 
 
Er volgden steeds strengere maatregelen. Er moest 
bijvoorbeeld een vergunning worden aangevraagd als het 
drukwerk bij elkaar meer dan 2,5 kilo papier gebruikte. 
En vanaf augustus 1944 was het verboden om papier en 
karton in meer dan in één kleur te bedrukken. Deze 



regels golden natuurlijk niet voor “politiek gewenst” en 
“noodzakelijk” drukwerk.  
 
Een overzichtslijst, die waarschijnlijk stamt uit eind 
1941, kwam pas boven water in 1996. Het is 
oorspronkelijk een geschreven lijst.  
 
---------------------------------------- 
 
In december 2009 zette ik in dit document een digitale 
versie van de li jst online. Sinds dat moment heb ik veel 
reacties gekregen van mensen die 
aanvull ingen/verbeteringen hadden, die ik steeds 
verwerkte. 
 
Onlangs kreeg ik een tip dat de Kennummerlijst nu ook 
op een website staat: 
http://hong.vlinden.com/knum.asp#lijst.  
 
Deze site ziet er mooi uit en heeft inmiddels ook al 
namen en nummers verzameld die niet op ‘mijn l i jst’ 
stonden.  
 
Reden voor mij om de mijne off-l ine te halen. Meerdere 
digitale l i jsten zorgen ook maar voor verwarring. En dat 
dient geen enkel doel, vind ik. 
 
Ik heb mijn laatste versie van de li jst doorgestuurd naar 
de beheerder van de website, zodat de door bezoekers 
doorgegeven informatie niet verdwijnt. 
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