
HET RADIOTOESTEL IN DE W.O.IT IN BELGIË
Vers lag van een verkennend onderzoek

door Gid i  Verhei jen

De auteur  heef t  een gedeta i l leerd onderzoek u i tge-
voerd naar de geschiedenis van het  radiotoeste l  in
de Tweede Wereldoor log in  Neder land.  De resul -
taten h iervan worden vastgelegd in een boek dat
naar verwacht ing begin 2009 u i tkomt.

Om de gebeurtenissen in Neder land beter  te  kun-
nen  p laa tsen ,  heb  i k  ook  enke le  naspeu r i ngen  ge -
daan naar de geschiedenis van het  radiotoeste l  in
de omringende landen t i jdens de Dui tse bezet t ing.
Beha l ve  Neder land  en  Be lg ië  wa ren  name l i j k  o .a .
ook Polen,  Noorwegen,  Denemarken en Frankr i jk
door de Dui tsers bezet .
Terwi j l  er  d iverse bronnen z i jn  d ie a l thans enig
l icht  werpen op de wederwaardigheden van het
radiotoeste l  in  WO I I  in  Neder land,  z i jn  er  nauwe-
l i jks geschr i f ten d ie in format ie geven over  wat  in
dezel fde per iode in Belg ië is  voorgeval len.  In  Ne-
der land kennen we b i jvoorbeeld het  s tandaardwerk
van  d r .  L .  de  Jong ,  "He t  Kon ink r i j k  de r  Nede r l anden
in de Tweede Wereldoor log" .  Dat  besteedt  op een
t ienta l  pagina 's  vooral  aandacht  aan de col lect ieve
conf iscat ie  van radiotoeste l len in  1943.  De reeks
"Belg ië in  de Tweede Wereldoor log"  rept  echter
met  geen woord over  het  thema radiotoeste l len
en hetzel fde geldt  voor  d iverse andere boeken d ie
Be lg ië  i n  WO I I  behande len .  Ge lukk ig  b l i j ken  Be l -
g ische r i jks-  en stadsarchieven en het  "Bundesar-
ch i v "  i n  Be r l i j n  documen ten  i n  bewar ing  te  hebben
over d i t  onderwerD.  Behalve het  "Bundesarchiv"  in
Ber l i jn ,  heb ik  voor  een verkennend onderzoek de
volgende archieven in Belg ië bezocht :  het  Ri jksar-
chief  in  Kor t r i jk  en de stadsarchieven van Antwer-
pen,  Gent ,  Brugge,  Oostende,  Veurne en Diksmui-
de.  De keuze van deze archieven zal  in  het  vervolq
du ide l i j k  wo rden .

Eén van de eerste gebeurtenissen na het  begin
van de bezet t ing m.b. t .  radiotoeste l len v indt  p laats
op 27 ju l i  1940.  De Mi l i ta i re Bevelhebber in  Belg ië
en Noord-Frankr i jk  vaardigt  een verordening u i t
d ie bepaal t  dat  het  verboden is  te lu is teren naar
Engelse zenders en de opgevangen ber ichten te
verspre iden.  Eind 1941 (23 december)  wordt  het
verbod zel fs  u i tgebreid tot  a l le  andere dan Dui tse
zenders.  De Belgen ont t rekken z ich op grote schaal
aan het  verbod en lu is teren toch st iekem naar
de  Enge l se  en  Neder lands ta l i ge  u i t zend ingen  van
de BBC. Veel  Belgen worden betrapt  of  verraden
en door Dui tse rechtbanken in Belg ië berecht  en
gestraf t .  Verbeurdverk lar ing van het  betrokken
radiotoeste l  is  daarbi j  een vanzel fsprekendheid.

Radiotoeste l len worden over igens ook in  andere
geval len a ls  s t rafmaatregel  in  beslag genomen.
Met name in het  s tadsarchief  van Gent  bevinden
zich veel  br ieven van inwoners d ie na de bevr i jd ing
navraag doen naar hun radiotoeste l  dat  door  de
bezet ter  a ls  s t raf  in  beslag genomen is .  Redenen
voor de inbeslagname z i jn  behalve het  lu is teren
naar verboden zenders,  ook d ienstweiger ing,
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arbeidsweiger ing,  sp ionage,  sabotage en andere
verzetsacties.
In Oostende moeten in 1941 ongeveer dr iehonderd
vooraanstaande inwoners hun toeste l  afs taan oo
ve rdenk ing  van  "Enge l schgez indhe id " .
Op 13 juni  7942 v indt  in  St .Michie ls-Brugge een
aanslag p laats op een col laborateur .  Als  s t rafmaat-
regel  worden 14 inwoners a ls  g i jze laar  gevangen
gezet  en bovendien 50 radiotoeste l len verbeurd-
verk laard (20 in  s tad Brugge en 30 in  de bui ten-
gewesten) .  Ook wegens d ienstweiger ing worden in
Brugge radiotoeste l len in  beslag genomen.
A l s  ve rge ld ing  voo r  een  aans lag  op  een  sch i l d -
wacht  van de Vlaamse Wacht  op 12 ju l i  1942 in
Antwerpen,  moeten o.a.  500 radiotoeste l len ingele-
verd worden door bewoners van het  s tadsgedeel te
waar  de  aans lag  i s  gep leegd  (Oude  Leeuwenru i ) .
Wegens het  doorsni jden van een Wehrmachtkabel
in  de nacht  van 19 op 20 oktober 1943 moeten
inwoners van deze stad noo eens 100 radiotoeste l -
len afstaan.

Al  kor t  vanaf  de inval  in  Belg ië vorder t  de Dui tse
Wehrmacht  radiotoeste l len b i j  lokale handelaren.
De toeste l len z i jn  nodig voor  de ontvangst  van de
Dui tse omroepzenders in  lazaret ten,  kazernes en
ande re  d iens t ru im ten .
In Kort r i jk  worden het  s tadsbestuur  en het  pol i t ie-
commissar iaat  belast  met  de vorder ing (Vlaams:
opeis ing) .  De f i rma's MEGA, Knudde,  Deloose,
Ameye en Vergote leveren d iverse toeste l len,  d ie
deels worden gekocht ,  deels gehuurd en "geleend".
Eén  van  de  bes temmingen  i s  he t  "E i senbahn -Ka -
meradschaf tsheim" in  Hote l  Royal ,  in  correspon-
den t i e  ook  we l  aangedu id  a l s  " kameraadschapshu i s
der  i jzerwegbedienden".  Van twee toeste l len d ie
door de Kort r i jkse radiohandel  z i jn  geleverd bevin-
den z ich de or ig inele brochures nog in het  Stadsar-
ch ie f  (SBR Super -Ondo l i na  395  en  SBR Ondo l i ne t t e
340,  kopieën z i jn  b i j  de auteur  beschikbaar) .
Ook in Brugge moeten radiohandelaren,  zoals Ra-
dio-Brugge,  MEGA en f i rma Rouvroye,  toeste l len
leveren voor  lokaal  gebruik  door  de Wehrmacht .
Bes temmingen  z i j n  h ie r  o .a .  gebouwen  waar  Du i t se
mi l i ta i ren ingekwart ierd z i jn ,  verder  kazernes,  een
mi l i ta i re bakker i j  en ontspanningsru imten voor
soldaten en of f ic ieren.
In Gent  worden d iverse adressen,  waar z ich ver te-
genwoord ig ingen  van  de  Du i t se  Wehrmach t  bev in -
den,  aangesloten op de "Gentsche Radiodist r ibu-
t ie" .  Daarnaast  moeten d iverse radiohandelaren.
zoals MEGA, Radio Bourse,  Radio Dépannage,  en
de f i rma's Michel  en Moeremans toeste l len aan de
Wehrmacht  ter  p laatse leveren.

Zoa l s  i n  Nede r l and  de  R i j kscommissa r i s  he le  l ad in -
gen verordeningen u i ts t rooi t  over  de bevolk ing,  is
het  in  Belg ië (dat  lange t i jd  geen Dui ts  burger l i jk ,
maar  a l l een  een  m i l i t a i r  bes tuu r  ken t )  de  M i l i t a i r e
Bevelhebber d ie orde en st ructuur  probeert  te
b rengen  i n  he t  dage l i j k s  l even  en  de  houd ing  van
de Belgen t .o .v .  de bezet ter .
Nog n iet  genoemde verordeningen op het  terre in
van radio c.o.  radiotoeste l len betref fen het



verbod om radiotelegraf isten en radio-technici  op
te leiden (20 mei 1942) en een verbod om" radio-
ontvangsttoestel len en afzonderl i jke delen ervan
te vervaardigen" (27 juli 7942). Eerder al hebben
radio-amateurs volgens een verordening hun "ra-
dio-ui tzendgereedschappen", zoals zenders, sein-
sleutels,  voedingsapparaten, antennes en anoere
toebehoren, moeten inleveren. ( In een br ief  van
het gemeentebestuur van Oostende wordt voor het
begrip amateurradiozender de in mi jn taalopvatt ing
fraaie, ietwat poët ische term " l iefhebberui tzend-
post" gebruikt ,)
Een verordening zoals in Nederland (apri l  Ig4I) ,
die Joden verpl ichtte hun radiotoestel  in te leveren,
heb ik in België niet aangetroffen,

Op 22 jun i  1941 va l t  H i t le r  met  z i jn  leger  Rus land
binnen. Dat gaat gepaard met een enorme ver-
plaatsing van manschappen en mater ieel .  Om het
al le Duitsers aan het Oostfront mogel i jk te maken
de radio-ui tzendingen vanuit  het moederland te
beluisteren, beveelt  Hit ler in augustus 1941 radio-
toestel len hiervoor beschikbaar te stel len. pro-
pagandaminister Goebbels stel t  voor di t  doer een
speciaal fonds, de "Ostspende", in.  Het l igt  nu voor
de hand te denken dat de Duitse radio- industr ie
de opdracht kr i jgt  de benodigde radiotoestel len te
produceren. Maar de product ie van radiotoestel-
len voor civ iele toepassing l igt  daar vr i jwel vol le-
dig plat.  Enerzi jds is er gebrek aan mater ialen en
grondstoffen en anderzi jds is de Duitse industr ie
vr i jwel geheel ger icht op product ie voor oor-
logsvoering. Besloten wordt daarom de voor het
Oostfront benodigde toestel len aan te kopen in het
bezette westel ijke gebied.
In Nederland wordt eind 1941 de wlnkelvoorraad
van al le radiohandelaren gevorderd (maar ook
betaald),  terwi j l  de landel i jke radioproducenten,
met name Phi l ips, opdrachten kr i jgen voor de pro-
duct ie van duizenden toestel len. Later worden ook
toestel len Ín Frankri jk en België aangekocht,  De
eerste toestel len ui t  België, een zending van 1078
stuks, gaan op 17 maart 1943 per spoor naar po-
sen (Poznan),  Posen l igt  in voormal ig pools gebied
(tussen Berl i jn en Warschau) en heeft  gunst ige
verbindingsmogel i jkheden met het Oostfront.  De
operat ie "Ostspende" is nogal chaot isch ver lopen,
zoals in mi jn hiervoor genoemde boek gedetai l -
leerd wordt beschreven. Uiteindel i jk leverde Neder-
land ongeveer 25.000 toestel len, Frankri jk 45.000
en Be lg ië  ru im 15.000 s tuks .

Begin 1944 heeft  de Duitse Wehrmacht in het ar-
rondissement Brugge behoefte aan nieuwe ra-
diotoestel len, maar de lokale handel heeft  geen
toestel len meer in voorraad. Het stadsbestuur van
Brugge benadert  daarom de radiofabrikanten SBR,
Bel l  Telephone en Phi l ips, De eerste twee laren
weten niet te kunnen leveren, gezien de verorde-
ning van 21 jul i  7942, die de vervaardiging van
radiotoestel len verbiedt.  Phi l ips antwoordt al leen te
kunnen leveren met een speciale vergunning van
de Generalbevol lmácht igte fur technische Nach-
r ichtenmittel  in Brussel en voegt een brochure bi j
ui t  het leveringsprogramma 1942 van de types
7 1 3 U  e n  2 7 4 U .
Op 4 apri l  1944, bi jna een jaar na de afkondiging

van de  a lgemene in lever ingsp l i ch t  in  Neder land,
brengt de Mi l i ta ire Bevelhebber in België en Noord-
Frankri jk verordening t22/7 ui t  die bepaalt  dat mi-
l i ta ire commandanten in Gent,  Antwerpen en Ri jsel
(L i l le )  gemacht igd  z i jn  b innen hun ambtsgeb ied  he t
bezit  van radio-ontvangtoestel len te verbieden, en
de inlevering ervan te gelasten. Waarom de Bevel-
hebber zich beperkt tot  de genoemde steden en
waarom de verordening een macht iging inhoudt en
geen verpl ichte maatregel,  is mi j  ui t  de aangetrof-
fen documenten niet duidel i jk geworden,

De Feldkommandant van Antwerpen laat op 11
apri l  aanplakbi l jet ten ophangen waarin aan de
inwoners van Groot-Antwerpen, het arrondisse-
ment Antwerpen en van de gemeenten Lier,  Duffel ,
Heindonk, Waelhem en klein Wil lebroek opgedra-
gen wordt hun radiotoestel  ui ter l i jk op 18 apri l  b i j
hun burgemeester in te leveren, Vri jgesteld van
inlevering zi jn aangeslotenen op de radiodistr ibu-
t ie,  Ri jksduitsers en leden van Vlaamse en Waalse
organisat ies die nauwe relat ies onderhouden met
Wehrmacht of Waffen-SS.
Helaas heb ik in het stadsarchief van Antwerpen
geen documenten kunnen vinden over de resulta-
ten van de inlevering en de eventuele teruggave
van de ingeleverde toestel len na de bevri jd ing.
Of in Gent van een verpl ichte inlevering sprake is
geweest heb ik niet  kunnen vaststel len. Documen-
ten hierover heb ik in het stadsarchief van Gent

Model len ui t  het Phi l ips-programma L942.
Boven het type 713U en onder type 214U.
Beide toestel len zi jn ui tgerust met de buizen
2xUCH2L, UBL21 en UYIN. De 713U kost
255O fr, de 2L4U 195O fr.
Over deze model len is elders helaas geen
of nauwel i jks informatie te vinden. Kopieën
van de complete brochures zi jn bi j  de auteur
beschikbaar.
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Aanhef  van bekendmaking van de Kreiskommandant  van Brugge van
1O ap r i l  1944

namel i jk  n iet  kunnen aantref fen.  Het  is  dus best
mogel i jk  dat  de verordening van 4 apr i l  1944 in
Gent  n iet  door  de p laatsel i jke Dui tse gezagsdrager
is  u i tgevoerd,  omdat  de verordening kennel i jk  een
facul tat ie f  karakter  had.

Ande rs  l i ggen  de  zaken  b i j  de  K re i skommanda tu r
Brugge.  Hier  verb iedt  Major  Hof fman,  Kre iskom-
mandan t  van  B rugge ,  op  10  ap r i l  i n  de  a r rond i s -
sementen Brugge,  Oostende,  Diksmuide en Veurne
het  bezi t  van radio-ontvanqtoeste l len.

I n  de  s tadsa rch ieven  van  D iksmu ide  en  Veu rne ,
waar de stukken u i t  de per iode WO I I  over igens
nog n iet  echt  z i jn  geïnventar iseerd,  heb ik  helaas
slechts een beperkt  aanta l  documenten over  radio-
toeste l len kunnen aantref fen.  Daaronder bevinden
zich over igens geen stukken over  een eventuele
verpl ichte in lever ing in  apr i l  1944.

Van Oostende z i jn  over  de in lever ing nog wel  veel
gegevens ( in  het  s tadsarchief )  aanwezig.  De ru im
44.O00 inwoners leveren h ier  2.034 toeste l len
in.  Het  ook nog aanwezige regis ter  vermeldt  a l le
namen,  adressen en beroepen van de e igenaren,
maar ook het  merk,  type en ser ienummer van
hun radiotoeste l .  De beroepen var iëren van v isseq
motor is t ,  tap i ts ier  en br iefdrager tot  hoofdtre in-
wachter ,  zeeman,  s lotmaker en leraar .  Bi jna a l le
toeste l len z i jn  in  apr i l  ingeleverd.  Eén toeste l  vo lgt
i n  me i  en  he t  l aa t s te  i n  j un i .
Een door mi j  u i tgevoerde steekproef  van b i jna 300
toeste l len geef t  een beeld van de verdel ing van
de 70 merken waarvan toeste l len z i jn  ingeleverd.
De grootste merken z i jn  weergegeven in de kolom
hieronder.  De n iet  genoemde merken hebben een
aandeel  vàn 2o/o of  minder.  Het  aanta l  ze l fbouw- of
amateur toeste l len ( in  het  regis ter  omschreven a ls
" l ie fhebberspost" )  bedraagt  2o/o.  Dat  is  opval lend
laag in vergel i jk ing met  de 2oo/o d ie ik  voor  "zel f -

Ingeleverde merken in Oostende ( í -944)

Ph i l i ps
SBR
Bel l  /  Radiobel l
Novak
Siera
B laupunk t
Nora

3Oo/o
LOo/o
6o/o
46/o
4o/o
3o/o
3o/o

bouwtoeste l len"  b i j  de in lever ing in  1943 voor  heel
Neder land heb gevonden.  Hierb i j  moet  wel  aange-
tekend worden dat  in  Neder land onder zel fbouw-
toeste l len ook de toeste l len z i jn  meegerekend d ie
nog snel  door  creat ieve inwoners in  e lkaar  waren
geknutseld.  Deze stuk jes huisv l i j t  werden ingele-
verd in  p laats van het  echte toeste l ,  dat  voor  de
bezetter werd verborgen.
Het  in  Oostende meest  ingeleverde Phi l ips- toe-
ste l  is  het  type 834A, met  een totaal  aanta l  van
50 stuks.  Voor SBR is  dat  het  type 535A met 20

toestel len .
Na de bevri jd ing in
september kr i jgen al le
eigenaren hun toeste
weer terug, op vi j f  inwo-
ners na wier toestel  bl i jkt
te zi jn verdwenen. Een
groot deel van de onge-
veer 300 toestel len die
in  1941 a ls  reoresa i l le  in
beslag waren genomen
du ik t  op  in  Hote l  du  Parc ,
het voormal ige verbl i j f
van de Ortskommandant.
De meeste toestel len ver-
keren in slechte toestand
door  beschad ig ingen en

het ontbreken van de lampen. Een aantal  toe-
stel len worden door de eigenaren meegenomen,
maar  b i jna  50  inwoners  we igeren hun beschad igde
eigendom terug te nemen. Het restant van 106
toestel len wordt ui teindel i jk v ia het Beheer der
Domeinen openbaar verkocht.  De "Ontvanger der
Gerechtel i jke Akten en Domeinen te Oostende"
geeft  voor de overdracht in een document van 12
ju l i  1946 "on t las t ing  aan den Heer  Dumon,  Bureau-
chef mi l i t iebureau te Oostende".

Ook in Brugge zi jn in apri l  1944 door de bevol-
king met zekerheid radiotoestel len ingeleverd. Dat
volgt niet  expl ic iet  ui t  stukken in het stadsarchief
van Brugge, maar wel ui t  br ieven die zich in het
stadsarchief van Gent en Oostende bevinden.
Enkele inwoners van Oostende bl i jken nameli jk in
het bezi t  te zi jn van een tweede huis in Brugge en
hebben de daar aanwezige radio in die stad ingele-
verd. De betreffende ontvangstbewijzen dragen het
nummer  14 .008,  74 . I4O en t4 .75L De toes te l len
bl i jken ingeleverd te zi jn in "Brugge Distr ict  I I I  St.
Andries".
Documenten in het stadsarchief van Brugge die
betrekking hebben op ingeleverde radiotoestel len,
maar waarvan de status niet geheel duidel i jk is,
verwi jzen naar nummers van ontvangstbewijzen
d ie  l iggen tussen 228 en  14 .7O5.  Moge l i j k  houdt
dat in dat in Brugge minstens 14.000 radiotoe-
stel len zi jn ingeleverd. Dat kan dan echter niet
al leen betrekking hebben op de stad Brugge zelf ,
want Stad Brugge telde in 1944 omstreeks 52.000
inwoners ,  d ie  samen moge l i j k  2 .500 maar  waar -
schi jnl i jk zeker niet meer dan 5.000 toestel len
ingeleverd zul len hebben. Het eerste aantal  geldt
bij een ongeveer gelijk inleveringspereentêqê êle
in Oostende, het tweede bi j  een inleveringspercen-
tage da t  ge l i j k  i s  aan da t  van  Neder land a ls  gehee l .
In door de Duitsers ver laten kwart ieren worden,
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volgens een l i jst  in het stadsarchief,
minstens 144 radiotoestel len aange-
troffen van inwoners die zich t i rdens
de bezett ing bezondigd hadden aan sabotage, ont-
trekking aan verpl ichte tewerkstel l ing en beluis-
teren van de Engelse zenders. Van een deel kan
de eigenaar opgespoord worden, mede dankzi j  de
nutt ige diensten van een getalenteerde tekenaar.
Toestel len waarvan de eigenaar nlet bekend is,
worden ui tgeleend aan het Canadees hospitaal  in
St.  Andries. Niet al le in beslag genomen toestel len
komen evenwel boven water en vermoed wordt dat
de ontbrekende toestel len zich (deels) in handen
bevinden van het personeel dat t i jdens de Duitse
bezett ing werkzaam was in de verbl i jven waar de
toestel len werden gebruikt .
Burgemeester en Schepenen verstrekken de
Hoofdcommissaris van Pol i t ie daarom een l i jst  met
de namen van het betreffende oersoneel met het
verzoek een nader onderzoek in te stel len.

Van de in Gent wegens strafmaatregelen ingele-
verde radiotoestel len wordt na de bevri jd ing een
deel teruggevonden. In totaal worden 309 toestel-
len verzameld, waaronder ook toestel len ui t  andere
a rrond issementen, Inwoners van d ie arrond isse-
menten doen hun beklag bi j  de gouverneur van de
provincie Oost-Vlaanderen, omdat ze van mening
zi jn dat het gemeentebestuur van Gent onvol-
doende medewerking ver leent bi j  de opsporing
van hun toestel len. In een br ief  aan de gouverneur
van 15 januari  1945, waarin de burgemeester de
beschuldigingen weerlegt,  meldt hi j  dat van de 309
radiotoestel len ui teindel i jk 194 "posten" aan de
eigenaren zi jn teruggegeven. Van 115 toestel len is
het niet  mogel i jk de eigenaar te achterhalen. Deze
toestel len zi jn ter beschikking gesteld van de geal-
l ieerde overheid.

Bi j  mi jn onderzoek in Nederland heb ik ook het
gemeentearchief van Baarle-Hertog onderzocht.
Baarle-Hertog is namel i jk een Belgische enclave
in Nederland, vol ledig omsloten door Nederlands
gebied, gelegen in de provincie N-Brabant.  Om-
dat  in  Neder land a l le  1016 toenmal ige  gemeenten
geconfronteerd werden met een algemene inleve-
r ingspl icht ( in mei 7943),  hield ik rekening met de
moge l i j khe id  da t  d ie  in lever ingsp l i ch t  ook  op
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Brugge was een getalenteerd tekenaar rijk, die de toestellen
die na het vertrek van de Duitsers in september 1944 ach-
terbleven tekende om de eigenaren ervan te kunnen achter-
halen. Hierboven enkele fraaie voorbeelden van zi jn kunde.

de enclave Baarle-Hertog zou zi jn toegepast.  Mi jn
archiefonderzoek leverde op dat in de naburige
Nederlandse gemeente Baarle-Nassau relat ief  veel
radiotoestel len zi jn ingeleverd (zel fs duidel i jk meer
dan het gemiddelde van de hele provincie),  terwi j l
in Baarle-Hertog hiervan geen enkele spoor werd
gevonden.

Samenvattend kan als resultaat van mijn verken-
nend onderzoek gesteld worden dat in de Belgische
kuststrook op enkele plaatsen (Antwerpen, Brugge
en Oostende) met zekerheid sprake is geweest van
de verpl ichte inlevering van radiotoestel len door
de burgers en wel in apri l  1944, ongeveer één jaar
na de verpl ichte inlevering in Nederland. Anders
dan in Nederland zi jn echter geen toestel len naar
Duitsland afgevoerd. Omdat de verordening over
de inlevering van radiotoestellen van 4 april t944
zich exclusief r icht op het westel i jk deel van België,
mag vermoed worden dat in de overige delen van
België geen verpl ichte inlevering van radiotoestel-
len door burgers heeft  plaatsgevonden.
Verder zi jn in veel plaatsen in de kuststrook radio-
toestel len aangekocht,  gehuurd of geleend ten be-
hoeve van lokale onderdelen van de Duitse Wehr-
macht.  Bovendien zi jn in dat gebied veel toestel len
in beslag genomen als strafmaatregel wegens ant i-
Duitse houding, overtreding van verordeningen of
de weigering Duitse bevelen op te volgen,

Voor een meer compleet en gedetai l leerd beeld
is nader onderzoek noodzakel i jk.  Personen die
belangstel l ing hebben voor een voortzett ing van
het onderzoek, wi l  ik desgewenst graag van advies
dienen en voorzien van nadere informatie over de
precieze vindplaatsen van de relevante documen-
ten .

Geraadpleegde bronnen :
Bundesarchiv Berl i jn
Rijksarchief Kortrijk
Stadsarchieven van Antwerpen, Gent,  Brugge,
Veurne en Diksmuide
Gemeentea rchief Baarle-Hertog
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