
 

 

De publicatie “De opeising van radiotoestellen in BelgIë in WO II” kan worden 
beschouwd als een vervolg op “Het radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog”.  
Dat boek behandelt de geschiedenis van het radiotoestel in Nederland in WO II, is  
van de hand van dezelfde auteur en in 2009 verschenen. 
 
Voor de nieuwe publicatie heeft de auteur onderzoek gedaan in meer dan 250 
archieven van steden en gemeenten in voornamelijk NW-België en verder ook nog 
andere bronnen onderzocht. NW-België werd in april 1944, in het vooruitzicht 
van een invasie door de geallieerden, geconfronteerd met een collectieve opeising 
van radiotoestellen. Deze gebeurtenis is nauwelijks in de hoofden van de Belgen 
blijven hangen. Toch zijn bij die operatie in korte tijd meer dan 70.000 radio’s op 
gemeentehuizen en in schoolgebouwen ingeleverd.  
De actie was weliswaar bevolen door de Duitse bezetter, maar deze liet wijselijk de 
uitvoering aan de burgemeesters van de steden en gemeenten over. 
Enkele maanden later (september 1944) werd België bevrijd en kregen de meeste 
inwoners hun toestel weer terug. 
 
Het boekje besteedt ook enige aandacht aan andere gebeurtenissen in België, zoals 
de opeising van de radio’s van Joden (in 1941), collectieve opeisingen in wijken en 
steden en individuele opeisingen als strafmaatregel wegens verzetsdaden jegens de 
bezetter. 
 
Tenslotte komt een selectie van zes kleine, vrijwel onbekende, Belgische 
radioconstructeurs voor het voetlicht. Hun bestaan is gebleken uit de 
inleveringsregisters van april 1944. 
 
 
Het boek is volledig in kleur uitgevoerd, ingenaaid, telt 90 pagina’s en 150 
afbeeldingen in de vorm van foto’s, kaartjes, tabellen, brieven en andere 
documenten. Het is voorzien van een uitvoerige bronvermelding. 
 
 
Dankzij de financiële ondersteuning door de Duitse vereniging GFGF (Gesellschaft 
der Freunde der Geschichte des Funkwesens) kan het boek worden aangeboden 
voor de prijs van € 7,50 (kosten voor verpakking en verzending in België en 
Nederland € 4). 
Bestellingen bij voorkeur per e-mail bij de auteur/uitgever: gverhe@planet.nl. 
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