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afleveren, maar in het algemeen bij de plaatselljl<elGeiskommandantur. Helaas ziet het ernaar uit dat de archieven

van de Duitse Kreiskommandanturen met de gegevens over de inlevering niet bewaard zijn gebleven. De auteur heeft

de stadsarchieven van steden met grote populaties joden, zoals de gehele agglomeraties Antwerpen en Brussel en

de archieven van Kreiskommandanturen in België en verder }:,et Bundesarchiv in Berlijn onderzocht, maar daar geen

documenten over de resultaten van de inlevering kunnen aantreffen. Gezien de spreekwoordelijke Duitse Gnind-

lichkeit zal er zeker een goede administratie van de ingeleverde toestellen zijn gevoerd, maar waarschijnlijk heeft

de bezettende macht de betreffende documenten tegen het einde van de oorlog vernietigd.

Is over de resultaten van de inlevering geen enkel document in de archieven te vinden, anders ligt dat met de

versPreiding van de verordening over de verplichte inlevering. De meest uitgebreide correspondentie hierover is te

vinden in de provincie Limburg. Gouverneur J. Lysens stuurt op 28 juni vanuit Hasselt aan alle burgemeesters in
zijn provincie een brief met de titel "Inlevering van radioapparaten die in Joodsch bezit zijn.". Hij wijst hierin op

de verordening en waagt de burgemeesters om de joden in hun gemeenten "uit te noodigen uitertijk op l juli 1941

hun radiotoestel bij de Feldkommandantur te Hasselt, Kamer 33, 3e verdiep, in te leveren". De auteur heeft deze brie-

Voorbeelden van brieven van radiofabri-

kanten aan de Hoofdcommissaris van Po-

litie in Antwerpen met een navraag naar

het mogelijke verbli.jfadres van inwoners

van Antwerpen. Het betreft onvindbare

personen, die de betalingstermijnen van

een met koop-op-afbetaling aangeschaft

radiotoestel niet hebben voldaan. ln de

rreeste gevallen blijken het gevluchte

joden te zijn. Uit piëteit met betrokkenen

heeft de auteur de namen van de ge-

adresseerden weggelaten.
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