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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

De originele archiefstukken zijn niet raadpleegbaar in de leeszaal. Alle archiefstukken van 
dit bestand werden gedigitaliseerd en zijn enkel in digitale vorm via de computers in elke 
leeszaal van het Rijksarchief raadpleegbaar.
Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE

Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing 
in het Rijksarchief zoals vastgelegd in een Ministerieel Besluit.
Taal en schrift van de documenten

TAAL EN SCHRIFT VAN DE DOCUMENTEN

De stukken zijn hoofdzakelijk in het Nederlands opgesteld, sporadisch treft men 
documenten in het Duits aan.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Naam

NAAM

PAA981, Archief van de provincie Antwerpen, Ordemaatregelen, Joden - vreemdelingen, 
1940-1944.
Archief

ARCHIEF
Verwerving

VERWERVING

De provinciegouverneur zorgt in de provincie voor het handhaven van de openbare orde, te 
weten de openbare rust, veiligheid en gezondheid. Daarvoor kon hij een beroep doen op de 
rijkswacht. In geval van woelige samenscholingen, oproer of gewelddadig verzet tegen de 
uitvoering van de wetten of van de wettelijke verordeningen, heeft de gouverneur het recht 
om de gewapende macht op te vorderen (Provinciewet, art. 128 en 129).
De stukken die betrekking hebben op de jodenvervolging tijdens de Duitse bezetting 
werden in 1998 door Laurence Schram van de vzw "Joods Museum voor Deportatie en 
Verzet" apart gearchiveerd (deelarchief PAA 981, 'Joden en vreemdelingen').
In 2013 werd het bestand door de archiefdienst van de provincie Antwerpen overgedragen 
aan het Rijksarchief Antwerpen.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

Het bestand bevat stukken betreffende de maatregelen van de Duitse bezetter tegen de 
Joden tijdens de jaren 1940-1944 en de briefwisseling daaromtrent met de Belgische 
lokale en provinciale administraties. Hierdoor zijn er in dit bestand brieven, nota's, 
namenlijsten, enzovoort te vinden.
Toekomstige aangroei/aanvullingen

TOEKOMSTIGE AANGROEI/AANVULLINGEN

Conform de archiefwet van 24 juni 1955, gewijzigd op 6 mei 2009, dienen de provincies hun 
statisch archief ouder dan 30 jaar aan het Rijksarchief over te dragen. Aangenomen mag 
worden dat er nog overdrachten volgen.
Ordening

ORDENING

Dit deelbestand maakte oorspronkelijk deel uit van het deelbestand 'PAA2765, 
Ordemaatregelen (1878-1978)'. Het betreft stukken die de gouverneur van de provincie 
Antwerpen ontving of aanmaakte in het kader van de ordehandhaving. In 1998 werden - 
tegen de archivistische principes in - alle stukken die betrekking hadden op de 
jodenvervolging systematisch uit dit bestand gelicht, waarna ze voornamelijk op 
stukniveau werden beschreven door Laurence Schram. Om onduidelijke redenen werden 
de stukken in 1998 genummerd vanaf 1447. De oorspronkelijke orde is bij deze 
beschrijvingsoperatie echter verloren gegaan. De stukken werden tevens slechts in twee 
vage rubrieken ingedeeld. Te weten: 1. 'Ordemaatregelen - Bezetting - Joden & 
Vreemdeling 1940-1944' en 2. 'Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen'. Na controle 
bleken heel wat stukken die onder de rubriek 'Vreemdelingenlijsten stad Antwerpen' 
waren ondergebracht, niet specifiek over Antwerpen-stad te gaan. Om een betere 
overzicht van de stukken te verkrijgen, werden meer rubrieken aangemaakt en werden de 
stukken hernummerd van 1 tot 765. In de concordans is de omzetting van de oude naar de 
nieuwe nummering te vinden. De stukken werden in vier grote rubrieken onderverdeeld:
A. Registratie van Joden.
B. Ordemaatregelen bezetting - Joden en vreemdelingen.
C. Vreemdelingenlijsten.
D. Verwijdering van Joden uit openbare ambten en betrekkingen.
Tussen 1998 en 2015 zijn er verschillende nummers uit het bestand verdwenen. Ze worden 
in de inventaris als ontbrekend aangeduid.



PAA981, Ordemaatregelen, Joden - Vreemdelingen, 1940-1944 7

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A. Registratie van Joden

A. REGISTRATIE VAN JODEN
a. Berchem

A. BERCHEM
1 Jodenlijsten Berchem. "Jodenlijsten"; begeleidende brief door WILDIERS F. 

van de gemeente Berchem over de lijst van Joden in Berchem met een 
dubbel ervan aan het provinciebestuur van Antwerpen. Berchem (24/12/1940
). 1940.

1 stuk

2 Jodenlijsten Berchem. "Gemeente Berchem (Antwerpen) "; lijst van de Joden 
in de gemeente Berchem en een dubbel ervan. De lijst geeft de naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum en nationaliteit van de 
ingeschreven Joden weer, gedateerd op 21/12/1940. Berchem (21/12/1940). 
1940.

1 pak

3 Jodenlijsten Berchem. "Jodenlijsten"; begeleidende brief met een dubbel 
ervan over de aanvulling van de Jodenlijst van Berchem. Berchem 
(13/01/1941). 1941.

1 stuk

4 Jodenlijsten Berchem. "Gemeente Berchem (Antwerpen) "; lijst en een 
dubbel ervan van de Joden in de gemeente Berchem. De lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van 
de ingeschreven Joden weer op 13/01/1941. Berchem (13/01/1942). 1942.

1 stuk

5 Jodenlijsten Berchem. "Jodenlijsten"; begeleidende brief met een dubbel 
ervan van de gemeente Berchem over de aanvulling van de Jodenlijst van 
Berchem aan het Provinciebestuur van Antwerpen. Berchem (18/03/1941). 
1941.

1 stuk

6 Jodenlijsten Berchem. "Gemeente Berchem (Antwerpen) "; lijst en een 
dubbel ervan met de Joden in e gemeente Berchem. De lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van 
de ingeschreven Joden weer op 18/03/1941. Berchem (18/03/1941). 1941.

1 stuk

7 Jodenlijsten Berchem. "Jodenlijsten"; begeleidende brief en een dubbel 
ervan over de aanvulling van de Jodenlijst van Berchem. Berchem 
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(20/06/1941). 1941.
1 stuk

8 Jodenlijsten Berchem. "Gemeente Berchem (Antwerpen) "; lijst en een 
dubbel ervan met de Joden in de gemeente Berchem. De lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van 
de ingeschreven Joden weer op 20/06/1941. Berchem (20/06/1941). 1941.

1 stuk

9 Jodenlijsten Berchem. "Jodenlijsten"; begeleidende brief met een dubbel 
ervan van de gemeente Berchem aan het provinciebestuur van Antwerpen 
over de aanvulling van de Jodenlijst van Berchem. Berchem (16/08/1941). 
1941.

1 stuk

10 Jodenlijsten Berchem. "Gemeente Berchem (Antwerpen) "; lijst met een 
dubbel ervan met de Joden in de gemeente Berchem. De lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van 
de ingeschreven Joden weer op 16/08/1941. Berchem (16/08/1941). 1941.

1 stuk

11 Jodenlijsten Berchem. "Jodenlijsten"; begeleidende brief met een dubbel 
ervan van de gemeente Berchem aan het provinciebestuur van Antwerpen 
over de aanvulling van de Jodenlijst van Berchem. Berchem (11/11/1941). 
1941.

1 stuk

12 Jodenlijsten Berchem. "Gemeente Berchem (Antwerpen) "; lijst met een 
dubbel ervan met de Joden in de gemeente Berchem. De lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van 
de Joden weer op 11/11/1941. Berchem (11/11/1941). 1941.

1 stuk

13 Jodenlijsten Berchem. "Jodenlijsten"; begeleidende brief met een dubbel 
ervan van de gemeente Berchem aan het provinciebestuur van Antwerpen 
over de aanvulling van de Jodenlijst van Berchem. Berchem (15/01/1942). 
1942.

1 stuk

14 Jodenlijsten Berchem. "Stad Antwerpen - District Berchem"; lijst met een 
dubbel ervan met de Joden in de gemeente Berchem. De lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van 
de Joden weer op 15/01/1942. Berchem (15/01/1942). 1942.

1 stuk
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15 Jodenlijsten Berchem. "Jodenlijsten"; begeleidende brief met een dubbel 
ervan van de gemeente Berchem aan het provinciebestuur van Antwerpen 
over de aanvulling van de Jodenlijst van Berchem. Berchem (26/02/1942). 
1942.

1 stuk

16 Ordemaatregelen - Bezetting - Joden & Vreemdeling 1940-1944 - 
Jodenlijsten Berchem. "Stad Antwerpen - District Berchem"; lijst met een 
dubbel ervan met de Joden in de gemeente Berchem. De lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van 
de Joden weer op 26/02/1942. Berchem (26/02/1942). 1942.

1 stuk

17 Jodenlijsten Berchem. "Jodenlijsten"; begeleidende brief met een dubbel 
ervan van de gemeente Berchem aan het provinciebestuur van Antwerpen 
over de aanvulling van de Jodenlijst van Berchem. Berchem (13/04/1942). 
1942.

1 stuk

18 Jodenlijsten Berchem. "Stad Antwerpen - District Berchem"; lijst met een 
dubbel ervan met de Joden in de gemeente Berchem. De lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van 
de Joden weer op 13/04/1942. Berchem (13/04/1942). 1942.

1 stuk

19 Jodenlijsten Berchem. "Jodenlijsten"; begeleidende brief met een dubbel 
ervan van de gemeente Berchem aan het provinciebestuur van Antwerpen 
over de aanvulling van de Jodenlijst van Berchem. Berchem (02/06/1942). 
1942.

1 stuk

20 Jodenlijsten Berchem. "Stad Antwerpen - District Berchem"; lijst met een 
dubbel ervan met de Joden in de gemeente Berchem. De lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van 
de Joden weer op 02/06/1942. Berchem (02/06/1942). 1942.

1 stuk

21 Jodenlijsten Berchem. "Jodenlijsten"; begeleidende brief met een dubbel 
ervan van de gemeente Berchem aan het provinciebestuur van Antwerpen 
over de aanvulling van de Jodenlijst van Berchem. Berchem (09/06/1942). 
1942.

1 stuk

22 Jodenlijsten Berchem. "Stad Antwerpen - District Berchem"; lijst met een 
dubbel ervan met de Joden in de gemeente Berchem. De lijst geeft naam, 
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voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van 
de Joden weer op 09/06/1942. Berchem (09/06/1942). 1942.

1 stuk

23 Jodenlijsten Berchem. "Jodenlijsten"; begeleidende brief met een dubbel 
ervan van de gemeente Berchem aan het provinciebestuur van Antwerpen 
over de aanvulling van de Jodenlijst van Berchem. Berchem (08/07/1942). 
1942.

1 stuk

24 Jodenlijsten Berchem. "Stad Antwerpen - District Berchem"; lijst met een 
dubbel ervan met de Joden in de gemeente Berchem. De lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van 
de Joden weer op 08/07/1942. Berchem (08/07/1942). 1942.

1 stuk

25 Jodenlijsten Berchem. "Jodenlijsten"; begeleidende brief met een dubbel 
ervan van de gemeente Berchem aan het provinciebestuur van Antwerpen 
over de aanvulling van de Jodenlijst van Berchem. Berchem (07/08/1942). 
1942.

1 stuk

26 Jodenlijsten Berchem. "Stad Antwerpen - District Berchem"; lijst met een 
dubbel ervan met de Joden in de gemeente Berchem. De lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van 
de Joden weer op 07/08/1942. Berchem (07/08/1942). 1942.

1 stuk

27 Jodenlijsten Berchem. "Jodenlijsten"; begeleidende brief met een dubbel 
ervan van de gemeente Berchem aan het provinciebestuur van Antwerpen 
over de aanvulling van de Jodenlijst van Berchem. Berchem (21/09/1942). 
1942.

1 stuk

28 Jodenlijsten Berchem. "Stad Antwerpen - District Berchem"; lijst met een 
dubbel ervan met de Joden in de gemeente Berchem. De lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van 
de Joden weer op 021/09/1942. Berchem (21/09/1942). 1942.

1 stuk

29 Berchem. "Toegezonden aan den Heer Gouverneur der Provincie 
Antwerpen"; begeleidende brief van een bijvoegsel aan de lijst der Joden in 
het Jodenregister van het district Berchem - Stad Antwerpen. Antwerpen - 
Berchem (06/11/1942). 1942.

1 stuk
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30 Berchem. "Stad Antwerpen - District berchem - 14de bijvoegsel aan de lijst 
der Joden ingeschreven in het Jodenregister"; lijst die, op aanvraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen, door de dienst Bevolking van het district 
Berchem - Stad Antwerpen aangevuld wordt met een bijvoegsel aan de lijst 
der Joden. Een persoon werd aan deze lijst toegevoegd en een andere werd 
geschrapt. Antwerpen - Berchem (06/11/1942). 1942.

1 stuk

31 Berchem. "Toegezonden aan den Heer Goeverneur der Provincie 
Antwerpen"; begeleidende brief van een bijvoegsel aan de lijst der Joden in 
het Jodenregister van het district Berchem - Stad Antwerpen. Antwerpen - 
Berchem (21/12/1942). 1942.

1 stuk

32 Berchem. "Stad Antwerpen - District berchem - 15de bijvoegsel aan de lijst 
der Joden ingeschreven in het Jodenregister"; lijst die, op aanvraag van het 
Provinciebestuur van Antwerpen, door de dienst Bevolking van het district 
Berchem - Stad Antwerpen aangevuld wordt met een bijvoegsel aan de lijst 
der Joden door. Twee personen werden aan deze lijst toegevoegd. Antwerpen 
- Berchem (21/12/1942). 1942.

1 stuk

b. Borgerhout

B. BORGERHOUT
33 Borgerhout - 1. "Aan den Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; 

begeleidende brief met een kopie ervan bij de lijst van de Joden die zich 
hebben laten inschrijven in het register van Borgerhout vanaf 20/12/1941, 
alsook de lijst van de Joden die de gemeente verlaten hebben. [De lijsten 
zitten niet in het dossier.]. Borgerhout (03/01/1941). 1941.

1 stuk

34 Borgerhout - 1. "Aan den Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; 
begeleidende brief met een kopie ervan van de gemeente Borgerhout aan het 
provinciebestuur van Antwerpen bij een lijst van de Joden die zich hebben 
laten inschrijven in het register van Borgerhout vanaf 15/01/1941. 
Borgerhout (07/02/1941). 1941.

1 stuk

35 Borgerhout - 1. "Lijst der Joden die zich na 15 Januari 1941 hebben laten 
inschrijven in het Jodenregister ingevolge de verordening van 28 October 
1940"; lijst met een dubbel ervan van de Joden die zich hebben laten 
inschrijven bij de gemeente Borgerhout. De lijst geeft naam, voornaam, 
beroep, geboorteplaats en -datum, adres, datum van aankomst, nationaliteit 
en godsdienst van de ingeschreven Joden op 15/01/1941. [Het Jodenregster 
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is er gekomen als gevolg van de verordening van 28/10/1940.]. Borgerhout 
(15/01/1941). 1941.

1 stuk

36 Borgerhout - 1. "De heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; 
begeleidende brief met een kopie ervan bij de lijst van de Joden die zich 
hebben laten inschrijven in het Jodenregister van Borgerhout vanaf 
30/12/1940. Borgerhout (16/01/1941). 1941.

1 stuk

37 Borgerhout - 1. "Lijst der Joden die zich sedert 30/12/1940 hebben laten 
inschrijven in het Jodenregister"; lijst met een dubbel ervan van de Joden die 
zich hebben laten inschrijven bij de gemeente Borgerhout. De lijst geeft 
naam, voornaam, beroep, geboorteplaats en -datum, adres, datum van 
aankomst, nationaliteit en godsdienst van de ingeschreven Joden weer in het 
Jodenregister vanaf 30/12/1940. Lijst. Borgerhout (16/01/1941). 1941.

1 stuk

38 Borgerhout - 1. "Aan den heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; 
begeleidende brief van het gemeentebestuur van Borgerhout aan het 
provinciebestuur van Antwerpen met een kopie ervan bij de lijst van de 
ingeschreven Joden in het Jodenregister van Borgerhout vanaf 01/02/1941. 
Borgerhout (01/03/1941). 1941.

1 stuk

39 Borgerhout - 1. "Lijst der Joden die zich sedert 01/02/1941 hebben laten 
inschrijven in het Jodenregister"; lijst en een dubbel ervan van Joden die zich 
hebben laten inschrijven bij de gemeente Borgerhout. De lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, geboorteplaats en -datum, adres, datum van aankomst, 
nationaliteit en godsdienst van de ingeschreven Joden weer in het 
Jodenregister vanaf 01/02/1941. Borgerhout (01/03/1941). 1941.

1 stuk

40 Borgerhout - 1. "Aan den heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; 
begeleidende brief en een dubbel ervan van het gemeentebestuur van 
Borgerhout aan het provinciebestuur van Antwerpen bij de lijst van de Joden 
die zich hebben laten inschrijven in het Jodenregister van Borgerhout vanaf 
01/03/1941. Borgerhout (07/04/1941). 1941.

1 stuk

41 Borgerhout - 1. "Lijst der Joden die zich sedert 01/03/1941 hebben laten 
inschrijven in het Jodenregister"; lijst en een dubbel ervan van de Joden die 
zich hebben laten inschrijven bij de gemeente Borgerhout. De lijst geeft 
naam, voornaam, beroep, geboorteplaats en -datum, adres, datum van 
aankomst, nationaliteit en de godsdienst van de ingeschreven Joden weer in 
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het Jodenregister vanaf 01/03/1941. Borgerhout (07/04/1941). 1941.
1 stuk

42 Ordemaatregelen - Bezetting - Joden & Vreemdeling 1940-1944 - 
Borgerhout - 1. "Aan den heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; 
begeleidende brief bij de lijst (met kopie) van de Joden die zich hebben laten 
inschrijven in het Jodenregister van Borgerhout vanaf 01/04/1941. 
Borgerhout (08/05/1941). 1941.

1 stuk

43 Borgerhout - 1. "Lijst der Joden die zich sedert 01/04/1941 hebben laten 
inschrijven in het Jodenregister"; lijst en een dubbel ervan van de Joden die 
zich hebben laten inschrijven bij de gemeente Borgerhout. De lijst geeft 
naam, voornaam, beroep, geboorteplaats en -datum, adres, datum van 
aankomst, nationaliteit en godsdienst van de ingeschreven Joden weer in het 
Jodenregister vanaf 01/04/1941. Borgerhout (08/05/1941). 1941.

1 stuk

44 Borgerhout - 1. "Aan den heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; 
begeleidende brief en een dubbel ervan van de gemeente Borgerhout aan het 
provinciebestuur van Antwerpen bij de lijst van de Joden die zich hebben 
laten inschrijven in het Jodenregister van Borgerhout vanaf 01/05/1941. 
Borgerhout (10/06/1941). 1941.

1 stuk

45 Borgerhout - 1. "Lijst der Joden die zich sedert 01/05/1941 hebben laten 
inschrijven in het Jodenregister"; lijst en een dubbel ervan van de Joden die 
zich hebben laten inschrijven bij de gemeente Borgerhout. De lijst geeft 
naam, voornaam, beroep, geboorteplaats en -datum, adres, datum van 
aankomst, nationaliteit en godsdienst van de ingeschreven Joden weer in het 
Jodenregister vanaf 01/05/1941. Lijst. Borgerhout (10/06/1941). 1941.

1 stuk

46 Borgerhout - 1. "Joden uit een ander arrondissement teruggekeerd"; lijst en 
een dubbel ervan van de Joden uit een ander arrondissement teruggekeerd 
naar Borgerhout. Borgerhout (24/04/1945). 1945.

1 stuk

47 Borgerhout - 1. "Aan den heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; 
begeleidende brief en een dubbel ervan van de gemeente Borgerhout aan het 
provinciebestuur van Antwerpen bij de lijst van de Joden die zich hebben 
laten inschrijven in het Jodenregister van Borgerhout vanaf 04/06/1941. [De 
lijst is niet inbegrepen.]. Borgerhout (04/07/1941). 1941.

1 stuk
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48 Borgerhout - 1. "Aan den heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; 
begeleidende brief en een dubbel ervan van de gemeente Borgerhout aan het 
provinciebestuur van Antwerpen bij de lijst van de Joden die zich hebben 
laten inschrijven in het Jodenregister van Borgerhout vanaf 05/07/1941. 
Borgerhout (06/08/1941). 1941.

1 stuk

49 Borgerhout - 1. "Lijst der Joden die zich sedert 04/07/1941 hebben laten 
inschrijven in het Jodenregister"; lijst en een dubbel ervan van de Joden die 
zich hebben laten inschrijven bij de gemeente Borgerhout. De lijst geeft 
naam, voornaam, beroep, geboorteplaats en -datum, adres, datum van 
aankomst, nationaliteit en godsdienst van de ingeschreven Joden weer in het 
Jodenregister vanaf 04/07/1941. Borgerhout (06/08/1941). 1941.

1 stuk

50 Ordemaatregelen - Bezetting - Joden & Vreemdeling 1940-1944 - 
Borgerhout - 1. "Aan den heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; 
begeleidende brief en een dubbel ervan van de gemeente Borgerhout aan het 
provinciebestuur van Antwerpen bij de lijst van de Joden die zich hebben 
laten inschrijven in het Jodenregister van Borgerhout vanaf 31/08/1941. 
Borgerhout (10/09/1941). 1941.

1 stuk

51 Borgerhout - 1. "Lijst der Joden die zich tijdens de maand Augustus 
meldden"; lijst en een dubbel ervan van Joden die zich hebben laten 
inschrijven in de loop van augustus bij de gemeente Borgerhout. De lijst 
geeft naam, voornaam, beroep, geboorteplaats en -datum, adres, datum van 
aankomst, nationaliteit en godsdienst weer. Borgerhout (10/09/1941). 1941.

1 stuk

52 Borgerhout - 1. "Jodenregister"; begeleidende brief van de gemeente 
Borgerhout aan het provinciebestuur van Antwerpen bij een dossier dat 
bewijsstukken bevat. Borgerhout (16/02/1942). 1942.

1 stuk

53 Borgerhout - 1. "Afschrift"; brief over de schrapping van Estella VAS NUNES 
uit het Jodenregister. Borgerhout (02/02/1942). 1942.

1 stuk

54 Borgerhout - 1. "Schrapping Jodenregister"; brief van het gemeentebestuur 
van Borgerhout aan het provinciebestuur van Antwerpen over de schrapping 
van Estella VAS NUNES uit het Jodenregister. Borgerhout (10/02/1942). 1942.

1 stuk

55 Borgerhout - 1. "Schrapping Jodenregister"; brief van het gemeentebestuur 
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van Borgerhout aan het provinciebestuur van Antwerpen over de schrapping 
van Estella VAS NUNES uit het Jodenregister. Borgerhout (22/02/1942). 1942.

1 stuk

56 Borgerhout - 1. "Afschrift"; brief van de Israëlitische Gemeenschap van 
Antwerpen aan het gemeente bestuur van Borgerhout als antwoord op de 
aanvraag om na te kijken of Hedwig TROMPETTER-SLIWIK lid is van de 
Israëlitische Gemeenschap Antwerpen. Deze persoon komt niet voor in de 
ledenregisters. Antwerpen (26/01/1941). 1941.

1 stuk

57 Borgerhout - 1. "Afschrift"; brief van de militaire commandant voor België en 
Noord-Frankrijk, afgevaardigde van de baas van de Sipo-SD - sectie Brussel 
met een attest over de Joodse afkomst van Hedwig TROMPETTER-SLIWIK. 
Antwerpen (28/08/1941). 1941.

1 stuk

58 Borgerhout - 1. "Schrapping Jodenregister"; brief van het gemeentebestuur 
van Borgerhout aan het provinciebestuur van Antwerpen over de schrapping 
van Hedwig TROMPETTER-SLIWIK uit het Jodenregister. Borgerhout 
(08/10/1941). 1941.

1 stuk

59 Borgerhout - 1. "Jodenregister"; begeleidende brief en een dubbel ervan van 
de gemeente Borgerhout aan het provinciebestuur van Antwerpen bij de lijst 
van de Joden die zich hebben laten inschrijven in het Jodenregister van 
Borgerhout vanaf 31/08/1941. Borgerhout (07/10/1941). 1941.

1 stuk

60 Borgerhout - 1. "Joden gemeld tijdens de maand September"; lijst en een 
dubbel ervan van de Joden die zich hebben laten inschrijven tijdens de 
maand september in de gemeente Borgerhout. De lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, geboorteplaats en -datum en het adres weer. Borgerhout 
(07/10/1941). 1941.

1 stuk

61 Borgerhout - 1. "Jodenregister"; begeleidende brief en een dubbel ervan van 
de gemeente Borgerhout aan het provinciebestuur van Antwerpen bij de lijst 
van de Joden die zich hebben laten inschrijven in het Jodenregister van 
Borgerhout vanaf 30/09/1941. Borgerhout (12/11/1941). 1941.

1 stuk

62 Borgerhout - 1. "Lijst der Joden die zich te Borgerhout meldden gedurende 
de maand October"; lijst en een dubbel ervan van de Joden die zich hebben 
laten inschrijven tijdens de maand oktober in de gemeente Borgerhout. De 
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lijst geeft naam, voornaam, beroep, geboorteplaats en -datum en het adres 
weer. Borgerhout (12/11/1941). 1941.

1 stuk

63 Borgerhout - 1. "Aan den heer gouverneur der provincie Antwerpen"; 
begeleidende brief en een dubbel ervan van de gemeente Borgerhout aan het 
provinciebestuur van Antwerpen bij de lijst van de Joden die zich hebben 
laten inschrijven in het Jodenregister van Borgerhout vanaf 30/10/1941. 
Borgerhout (06/12/1941). 1941.

1 stuk

64 Borgerhout - 1. "Lijst der Joden welke zich gedurende November te 
Borgerhout meldden"; lijst en een dubbel ervan van de Joden die zich 
hebben laten inschrijven tijdens de maand november in de gemeente 
Borgerhout. De lijst geeft naam, voornaam, beroep, geboorteplaats en 
-datum en het adres weer. Borgerhout (06/12/1941). 1941.

1 stuk

65 Borgerhout - 1. "Aan den heer Gouverneur der provincie Antwerpen"; 
begeleidende brief en een dubbel ervan van de gemeente Borgerhout aan het 
provinciebestuur van Antwerpen bij de lijst van de Joden die zich hebben 
laten inschrijven in het Jodenregister van Borgerhout vanaf december 1942. 
Borgerhout (08/01/1942). 1942.

1 stuk

66 Borgerhout - 1. "Lijst der Joden die zich gedurende de maand December 
meldden"; lijst en een dubbel ervan van de Joden die zich hebben laten 
inschrijven tijdens de maand december in de gemeente Borgerhout. De lijst 
geeft naam, voornaam, beroep, geboorteplaats en -datum en het adres weer. 
Borgerhout (08/01/1942). 1942.

1 stuk

67 Borgerhout - 1. "Aan den heer gouverneur a.i. der Provincie"; begeleidende 
brief en een dubbel ervan van de gemeente Borgerhout aan het 
provinciebestuur van Antwerpen bij de lijst van de Joden die zich hebben 
laten inschrijven in het Jodenregister van Borgerhout vanaf 08/01/1942. 
Borgerhout (06/02/1942). 1942.

1 stuk

68 Borgerhout - 1. "Lijst der Joden die zich meldden gedurende de maand 
Januari"; lijst van de Joden die zich hebben laten inschrijven gedurende de 
maand januari 1942 in de gemeente Borgerhout. De lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, geboorteplaats en -datum en het adres weer. Borgerhout 
(06/02/1942). 1942.

1 stuk
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69 Borgerhout - 1. "Aan den heer gouverneur a.i. der Provincie"; begeleidende 
brief en een dubbel ervan van de gemeente Borgerhout aan het 
provinciebestuur van Antwerpen bij de lijst van de Joden die zich hebben 
laten inschrijven in het Jodenregister van Borgerhout vanaf 05/02/1942. 
Borgerhout (10/03/1942). 1942.

1 stuk

70 Borgerhout - 1. "Lijst der Joden die zich gedurende Februari meldden"; lijst 
van de Joden die zich hebben laten inschrijven gedurende de maand februari 
1942 in de gemeente Borgerhout. De lijst geeft naam, voornaam, beroep, 
geboorteplaats en -datum en het adres weer. Borgerhout (10/03/1942). 1942.

1 stuk

71 Borgerhout - 1. "Aan den heer gouverneur a.i. der Provincie"; begeleidende 
brief en een dubbel ervan van de gemeente Borgerhout aan het 
provinciebestuur van Antwerpen bij de lijst van de Joden die zich hebben 
laten inschrijven in het Jodenregister van Borgerhout vanaf 10/03/1942. 
Borgerhout (10/04/1942). 1942.

1 stuk

72 Borgerhout - 1. "Lijst der Joden die zich tijdens de maand Maart meldden"; 
lijst en een dubbel ervan van de Joden die zich hebben laten inschrijven 
gedurende de maand maart 1942 in de gemeente Borgerhout. De lijst geeft 
naam, voornaam, beroep, geboorteplaats en -datum en het adres weer. 
Borgerhout (10/04/1942). 1942.

1 stuk

73 Borgerhout - 1. "Aan den Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; 
begeleidende brief en een dubbel ervan van de gemeente Borgerhout aan het 
provinciebestuur van Antwerpen bij de lijst van de Joden die zich hebben 
laten inschrijven in het Jodenregister van Borgerhout vanaf 10/04/1942. 
Borgerhout (08/05/1942). 1942.

1 stuk

74 Borgerhout - 1. "Lijst der Joden die zich gedurende de maand April 
meldden"; lijst en een dubbel ervan van de Joden die zich hebben laten 
inschrijven gedurende de maand april 1942 in de gemeente Borgerhout. De 
lijst geeft naam, voornaam, beroep, geboorteplaats en -datum en het adres 
weer. Borgerhout (08/05/1942). 1942.

1 stuk

75 Borgerhout - 1. "Aan den Heer Gouverneur a.i. der Provincie Antwerpen"; 
begeleidende brief en een dubbel ervan van de gemeente Borgerhout aan het 
provinciebestuur van Antwerpen bij de lijst van de Joden die zich hebben 
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laten inschrijven in het Jodenregister van Borgerhout vanaf 08/05/1942. 
Borgerhout (08/06/1942). 1942.

1 stuk

76 Borgerhout - 1. "Lijst der Joden die zich meldden gedurende de maand Mei 
1942"; lijst en een dubbel ervan van de Joden die zich hebben laten 
inschrijven gedurende de maand mei 1942 in de gemeente Borgerhout. De 
lijst geeft naam, voornaam, beroep, geboorteplaats en -datum en het adres 
weer. Borgerhout (08/06/1942). 1942.

1 stuk

77 Borgerhout - 1. "Aan den Heer Gouverneur a.i. der Provincie Antwerpen"; 
begeleidende brief en een dubbel ervan van de gemeente Borgerhout aan het 
provinciebestuur van Antwerpen bij de lijst van de Joden die zich hebben 
laten inschrijven in het Jodenregister van Borgerhout vanaf 08/06/1942. 
Borgerhout (07/07/1942). 1942.

1 stuk

78 Ordemaatregelen - Bezetting - Joden & Vreemdeling 1940-1944 - 
Borgerhout - 1. "Lijst der Joden die zich meldden gedurende de maand 
Juni"; lijst en een dubbel ervan van de Joden die zich hebben laten 
inschrijven gedurende de maand juni 1942 in de gemeente Borgerhout. De 
lijst geeft naam, voornaam, beroep, geboorteplaats en -datum en het adres 
weer. Borgerhout (07/07/1942). 1942.

1 stuk

79 Borgerhout - 1. "Aan den Heer Gouverneur a.i. der Provincie Antwerpen"; 
begeleidende brief en een dubbel ervan van de gemeente Borgerhout aan het 
provinciebestuur van Antwerpen bij de lijst van de Joden die zich hebben 
laten inschrijven in het Jodenregister van Borgerhout vanaf 07/07/1942. 
Borgerhout (05/08/1942). 1942.

1 stuk

80 Borgerhout - 1. "Lijst der Joden die zich meldden gedurende de maand Juli"; 
lijst en een dubbel ervan van de Joden die zich hebben laten inschrijven 
gedurende de maand juli 1942 in de gemeente Borgerhout. De lijst geeft 
naam, voornaam, beroep, geboorteplaats en -datum en het adres weer. 
Borgerhout (05/08/1942). 1942.

1 stuk

81 Borgerhout - 1. "Aan den Heer Gouverneur a.i. der Provincie Antwerpen"; 
begeleidende brief en een dubbel ervan van de gemeente Borgerhout aan het 
provinciebestuur van Antwerpen bij de lijst van de Joden die zich hebben 
laten inschrijven in het Jodenregister van Borgerhout vanaf 05/08/1942. 
Borgerhout (8/09/1942). 1942.
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1 stuk

82 Borgerhout - 1. "Lijst der Joden ingeschreven gedurende de maand 
augustus"; lijst en een dubbel ervan van de Joden die zich hebben laten 
inschrijven gedurende de maand augustus 1942 in de gemeente Borgerhout. 
De lijst geeft naam, voornaam, beroep, geboorteplaats en -datum en het 
adres weer. De lijst bevat maar 2 namen. Borgerhout (8/09/1942). 1942.

1 stuk

83 Borgerhout - 1. "Lijst der Joden woonachtig te Borgerhout en welke zich na 
20/12/40 in het Jodenregister hebben laten inschrijven"; lijst van de Joden 
woonachtig te Borgerhout. De lijst geeft naam, voornaam, beroep, 
geboorteplaats en -datum,. weer. [Als gevolg van de verordening van 
28/10/1940 moeten alle Joden hun aanmelden voor het Jodenregister van 
het gemeentelijk bestuur van hun woonplaats.]. Borgerhout (s.d.). [1940].

1 pak

84 Borgerhout - 1. "Lijst der Joden te Borgerhout woonachtig, en welke zich na 
20/12/1940 in het Jodenregister hebben laten inschrijven"; lijst van de Joden 
woonachtig in Borgerhout welke zich na 20/12/1940 in het Jodenregister 
hebben laten inschrijven. [Als gevolg van de verordening van 28/10/1940 
moeten alle Joden hun aanmelden voor het Jodenregister van het 
gemeentelijk bestuur van hun woonplaats. Bijlage van één pagina lang, bij de 
lijst van de ingeschreven Joden in het Jodenregister.]. Borgerhout (s.d.). 
[1940].

1 stuk

85 Ordemaatregelen - Bezetting - Joden & Vreemdeling 1940-1944 - 
Borgerhout - 1. "Lijst der Joden die de gemeente Borgerhout verlaten 
hebben"; lijst van de Joden die de gemeente Borgerhout hebben verlaten. 
[Als gevolg van de verordening van 28/10/1940 moeten alle Joden hun 
aanmelden voor het Jodenregister van het gemeentelijk bestuur van hun 
woonplaats. Bijlage van vier pagina's lang, bij de lijst van de ingeschreven 
Joden in het Jodenregister.]. Borgerhout (s.d.). [1940].

1 stuk

86 Borgerhout - 2. "Aan den Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief 
met een aanvraag tot schrapping van de naam Raymond STREEP uit het 
Jodenregister, want hij is geen Jood. Borgerhout (29/05/1942). 1942.

1 stuk

87 Borgerhout - 2. "Jodenregister Borgerhout (Antwerpen) "; Inschrijvingskaart 
van Raymond STREEP in het Jodenregister van 30/11/1940 en bewijs van zijn 
schrapping op 29/05/1942. Borgerhout (29/05/1942). 1942.

1 stuk
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c. Deurne

C. DEURNE
88 Deurne. "Lijst der Joden gevestigd in de gemeente Deurne en welke zich 

hebben aangemeld tot en met 30 November 1940"; lijst en een dubbel ervan 
van de Joden gevestigd in de gemeente Deurne die zich hebben aangemeld 
tot en met 30 november 1940. De lijst geeft naam, voornaam, geboorteplaats 
en -datum, nationaliteit, godsdienst, beroep, datum van aankomst in België 
en het adres van 276 personen. Deurne (december 1940). 1940.

1 omslag

89 Deurne. "Aan den Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; begeleidende 
brief met een dubbel ervan van het gemeentebestuur van Deurne aan het 
provinciebestuur van Antwerpen over de Joden die ingeschreven zijn in het 
Jodenregister van Deurne vanaf 10/12/1942. Deurne (10/12/1940). 1940.

1 stuk

90 Deurne. "Lijst der Joden welke zich hebben aangemeld van 1 tot en met 8 
December 1940"; lijst en een dubbel ervan van de Joden die zich hebben 
laten inschrijven van 01 tot O8/12/1940 in de gemeente Deurne. De lijst geeft 
naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, godsdienst, 
beroep, datum van aankomst in België en het adres van 82 personen. Deurne 
(10/12/1940). 1940.

1 omslag

91 Deurne. "Aan den Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; begeleidende 
brief met een dubbel ervan van het gemeentebestuur van Deurne aan het 
provinciebestuur van Antwerpen over de Joden die ingeschreven zijn in het 
Jodenregister van Deurne vanaf 23/12/1940. Deurne (23/12/1940). 1940.

1 stuk

92 Deurne. "Derde en laatste lijst der Joden, gevestigd in de gemeente Deurne 
en welke zich hebben aangemeld"; lijst en een dubbel ervan van de Joden die 
zich hebben laten inschrijven tot en met 23/12/1940 in de gemeente Deurne. 
De lijst geeft naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, 
godsdienst, beroep, datum van aankomst in België en adres van 13 
personen. Deurne (23/12/1940). 1940.

1 stuk

93 Deurne. "De Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief van het 
gemeentebestuur van Deurne aan het provinciebestuur van Antwerpen om 
de foute inschrijving van d'Henri ROSA, Gerarda ROSA en Joanna MERTENS 
in het Jodenregister te veranderen. Deurne (03/01/1941). 1941.

1 stuk
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94 Deurne. "Aan den Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; begeleidende 
brief met een dubbel ervan van het gemeentebestuur van Deurne aan het 
provinciebestuur van Antwerpen over de Joden die zich laattijdig hebben 
laten inschrijven in het Jodenregister van Deurne. Deurne (09/01/1941). 
1941.

1 stuk

95 Deurne. "Lijst der Joden welke zich te laattijdig hebben aangemeld om 
ingeschreven te worden in het Jodenregister"; lijst en een dubbel ervan van 
de Joden die zich te laat hebben aangemeld om ingeschreven te worden in 
het Jodenregister. De lijst geeft naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit, godsdienst, beroep, datum van aankomst in België en adres van 
5 personen. Deurne (08/01/1941). 1941.

1 stuk

96 Deurne. "Aan het provinciebestuur van Antwerpen"; brief waarin het 
gemeentebestuur van Deurne aan het provinciebestuur van Antwerpen meldt 
dat 3 joodse kinderen (Sonja HABER, Michée MANDEL en Szajdla 
MENDELSOHN) de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben en dus mogen ze in het 
Jodenregister ingeschreven worden. Deurne (31/01/1941). 1941.

1 stuk

97 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief waarin 
het gemeentebestuur van Deurne aan het provinciebestuur van Antwerpen 
meldt at Bertrand BERLIJN geschrapt werd uit het Jodenregister, omdat er 
bewijzen zijn dat hij niet van Joodse afkomst is. Deurne (21/02/1941). 1941.

1 stuk

98 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief waarin 
het gemeentebestuur van Deurne meldt aan de Provincie Antwerpen dat 
Geertje VAN OLLEFEN geschrapt werd uit het Jodenregister, omdat er 
bewijzen zijn dat zij niet van Joodse afkomst is. Deurne (26/02/1941). 1941.

1 stuk

99 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief waarin 
het gemeentebestuur van Deurne meldt aan de Provincie Antwerpen dat 
Martha Palmyra VAN LEEMPUT geschrapt werd uit het Jodenregister, omdat 
er bewijzen zijn dat zij niet van Joodse afkomst is. Deurne (03/03/1941). 1941.

1 stuk

100 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief waarin 
het gemeentebestuur van Deurne meldt aan de Provincie Antwerpen dat 
Benjamin MENDES laattijdig toch nog ingeschreven werd in het 
Jodenregister op 06/03/1941. Voor zijn laattijdige aanmelding gaf hij 
onwetendheid over de wet als excuus. Deurne (07/03/1941). 1941.
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1 stuk

101 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief waarin 
het gemeentebestuur van Deurne meldt aan de Provincie Antwerpen dat 
Wilhelmina OP DEN OORDT en Elfrieda Wilhelmina WOPKER geschrapt 
werden uit het Jodenregister, omdat er bewijzen zijn dat zij niet van Joodse 
afkomst zijn. Deurne (21/04/1941). 1941.

1 stuk

102 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief waarin 
het gemeentebestuur van Deurne meldt aan de Provincie Antwerpen dat 
Willem en Marcus CORPEZ laattijdig toch nog ingeschreven werden in het 
Jodenregister op 18/04/1941. Voor hun laattijdige aanmelding gaven zij 
onwetendheid als excuus en zij dachten dat ze ingeschreven waren omdat 
hun ouders in het Jodenregister stonden. Deurne (21/04/1941). 1941.

1 stuk

103 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief waarin 
het gemeentebestuur van Deurne meldt aan de Provincie Antwerpen dat 
Marie Jeanne Aloyse DE VEDELEER geschrapt werd uit het Jodenregister, 
omdat er bewijzen zijn dat zij niet van Joodse afkomst is. Deurne (15/05/1941
). 1941.

1 stuk

104 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief waarin 
het gemeentebestuur van Deurne meldt aan de Provincie Antwerpen dat 
Constantia BASTIAENSENS, Maria WERTS, Julia DE WILDE, Mathila 
GUYKERS, Esther KOSTER en Thomas HOUTMAN geschrapt werden uit het 
Jodenregister, omdat er bewijzen zijn dat zij niet van Joodse afkomst zijn. 
Deurne (24/06/1941). 1941.

1 stuk

105 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief waarin 
het gemeentebestuur van Deurne meldt dat 3 joodse kinderen (Jacomina 
TERTAAS, Anna VOORZAGER en Bertha KAUFMAN) de leeftijd van 15 jaar 
bereikt hebben en dus mogen ze in het Jodenregister ingeschreven worden. 
Deurne (24/06/1941). 1941.

1 stuk

106 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief waarin 
het gemeentebestuur van Deurne meldt aan de Provincie Antwerpen dat 
Maria VAN DER VEKEN en Julius TAPELBAND geschrapt werden uit het 
Jodenregister, omdat er bewijzen zijn dat zij niet van Joodse afkomst zijn. 
Deurne (15/07/1942). 1942.

1 stuk
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107 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief waarin 
het gemeentebestuur van Deurne meldt aan de Provincie Antwerpen dat 
Louis BERLIJN, zijn vrouw Hendrika SLUYZER en hun zoon, Jacob BERLIJN 
de gemeente verlaten hebben zonder enige aanduiding van hun huidig adres 
na te laten. Deurne (26/07/1941). 1941.

1 stuk

108 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief waarin 
het gemeentebestuur van Deurne meldt dat Israël WAJSMAN de leeftijd van 
15 jaar bereikt heeft en dus mag hij in het Jodenregister ingeschreven 
worden. Deurne (09/08/1941). 1941.

1 stuk

109 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief waarin 
het gemeentebestuur van Deurne meldt aan de Provincie Antwerpen dat 
Antoinette TROUILLARD, Rachel TROUILLARD, Maria SEMPELS en Elisabeth 
SCHOLLIERS geschrapt werden uit het Jodenregister, omdat er bewijzen zijn 
dat zij niet van Joodse afkomst zijn. Deurne (13/09/1941). 1941.

1 stuk

110 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief waarin 
het gemeentebestuur van Deurne meldt aan de Provincie Antwerpen dat 
Héléna VERMERN en Constance ROTTIERS geschrapt werden uit het 
Jodenregister, omdat er bewijzen zijn dat zij niet van Joodse afkomst zijn. 
Deurne (12/09/1941). 1941.

1 stuk

111 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief waarin 
het gemeentebestuur van Deurne meldt dat Salomon HAMMELBURG de 
leeftijd van 15 jaar bereikt heeft en dus mag hij in het Jodenregister 
ingeschreven worden. Deurne (29/09/1941). 1941.

1 stuk

112 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief waarin 
het gemeentebestuur van Deurne meldt aan de Provincie Antwerpen dat 
Rebecca KNAP en Sophie FRIEDBERG laattijdig toch nog ingeschreven 
werden in het Jodenregister op 24/09/1941. Voor hun laattijdige aanmelding 
gaven zij onwetendheid als excuus. Deurne (30/09/1941). 1941.

1 stuk

113 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; Formulier 
waarin het gemeentebestuur van Deurne aan de Provincie Antwerpen meldt 
dat Salomon HAMMELBURG en Marcus SLUYTER de leeftijd van 15 jaar 
bereikt hebben en dus mogen zij in het Jodenregister ingeschreven worden. 
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Deurne (10/11/1941). 1941.
1 stuk

114 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; Formulier 
waarin het gemeentebestuur van Deurne aan de Provincie Antwerpen meldt 
dat Rosa SEEWALD de leeftijd van 15 jaar bereikt heeft en dus mag zij in het 
Jodenregister ingeschreven worden. Deurne (20/02/1942). 1942.

1 stuk

115 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; Formulier 
waarin het gemeentebestuur van Deurne aan de Provincie Antwerpen dat 
Szmul MENDELSOHN de leeftijd van 15 jaar bereikt heeft en dus mag hij in 
het Jodenregister ingeschreven worden. Deurne (17/06/1942). 1942.

1 stuk

116 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; Formulier 
waarin het gemeentebestuur van Deurne aan de Provincie Antwerpen meldt 
dat Betsy CANES de leeftijd van 15 jaar bereikt heeft en dus mag zij in het 
Jodenregister ingeschreven worden. Deurne (17/06/1942). 1942.

1 stuk

117 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; Formulier 
waarin het gemeentebestuur van Deurne aan de Provincie Antwerpen meldt 
dat Jacob CORPER de leeftijd van 15 jaar bereikt heeft en dus mag hij in het 
Jodenregister ingeschreven worden. Deurne (17/06/1942). 1942.

1 stuk

118 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; Formulier 
waarin het gemeentebestuur van Deurne aan de Provincie Antwerpen meldt 
dat Eva GROEN de leeftijd van 15 jaar bereikt heeft en dus mag zij in het 
Jodenregister ingeschreven worden. Deurne (17/06/1942). 1942.

1 stuk

119 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; Formulier 
waarin het gemeentebestuur van Deurne aan de Provincie Antwerpen meldt 
dat Laurentius RUBENSKA werd ingeschreven in het Jodenregister en niet 
zal geschrapt worden, voordat hij heeft bewezen dat zijn grootouders aan 
moeders kant geen Joden zijn. Deurne (07/07/1942). 1942.

1 stuk

120 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; Formulier 
waarin het gemeentebestuur van Deurne aan de Provincie Antwerpen dat 
Eva Helena COSMAN de leeftijd van 15 jaar bereikt heeft en dus mag zij in het 
Jodenregister ingeschreven worden. Deurne (16/07/1942). 1942.

1 stuk
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121 Deurne. "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; Formulier 
waarin het gemeentebestuur van Deurne aan de Provincie Antwerpen meldt 
dat Maurits JEGER de leeftijd van 15 jaar bereikt heeft en dus mag hij in het 
Jodenregister ingeschreven worden. Deurne (17/07/1942). 1942.

1 stuk

d. Duffel

D. DUFFEL
122 Joods kind in Duffel. "Mijnheer de Feldkommandant"; brief door GRAULS 

Jan met een nota over de illegale situatie van Esther FREHLIS, een joods 
kind in Duffel. De inschrijving van dit kind in de bevolkingsregisters van de 
gemeente moet uitgevoerd worden met het oog op de regeling van zijn 
verblijf in Duffel. Antwerpen (14/10/1942). 1942.

1 stuk

123 Joods kind in Duffel. "An der Herrn Feldkommandantur 520"; nota door 
HEYLEN A. waarin de Feldkommandantur 520 aan de gouverneur van de 
Provincie Antwerpen vraagt om aan hem de gegevens mee te delen van het 
joodse kind dat in Duffel verblijft, alsook de gegevens van de eventuele 
adoptieouders. [Antwoord op 122]. Antwerpen (03/05/1943). 1943.

1 stuk

124 Joods kind in Duffel. "Aan het gemeentebestuur van Duffel"; brief waarin het 
provinciebestuur van Antwerpen aan gemeentebestuur van Duffel vraagt om 
hen de gegevens door te geven van Esther FREHLIS, het joods kind dat in 
Duffel verblijft, alsook informatie over de eventuele adoptieouders. 
[Antwoord op 123]. Antwerpen (06/05/1943). 1943.

1 stuk

125 Joods kind in Duffel. "Aan den Heer Gouverneur der Provincie van en te 
Antwerpen"; brief door WILDIERS F. waarin het gemeentebestuur van Duffel, 
op vraag van de Provincie Antwerpen, de nodige informatie over het joods 
kind (Esther FREHLIS, geboren op 16/08/1930 te Jette) voorziet. Ze woont in 
Duffel sinds 1938, komend van Schaarbeek en verblijft bij Jozef DE PAUW. 
Duffel (18/05/1943). 1943.

1 stuk

126 Joods kind in Duffel. "Jodenverordeningen"; brief met de vertaling ervan 
door MARIE waarin de Provincie Antwerpen, op vraag van 
Feldkommandantur 520, de gevraagde informatie over het joods kind (Esther 
FREHLIS, geboren op 16/08/1930 in Jette) voorziet. Ze woont sinds 1938 in 
Duffel, komt van Schaarbeek en verblijft bij Jozef DE PAUW. Antwerpen 
(19/05/1943). 1943.

1 stuk
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127 Joods kind in Duffel. "Aan den Gouverneur der Provinz Antwerpen"; nota 
door WILDIERS F. over de illegale situatie van een joods kind in Duffel. De 
inschrijving van het kind in de bevolkingsregisters van de gemeente moet 
worden uitgevoerd met het oog op de regeling van haar verblijf in Duffel. 
Antwerpen (15/10/1943). 1943.

1 stuk

128 Joods kind in Duffel. "Jodenverordeningen"; brief waarin het 
gemeentebestuur van Duffel vermeldt, als antwoord op de vraag van de 
Provincie Antwerpen, dat er geen plaats is voor Esther FREHLIS. Ze woont in 
Duffel sinds 1938, komt uit Schaarbeek en verblijft bij Jozef DE PAUW. 
[Esther FREHLIS werd geboren op 16/08/1930 te Jette.]. Antwerpen 
(20/10/1943). 1943.

1 stuk

e. Andere gemeenten

E. ANDERE GEMEENTEN
129 "Gemeente Oostmalle - Zevende lijst - Lijst van alle Joden verblijvende op 

het grondgebied der gemeente Oostmalle"; brief waarin het 
gemeentebestuur meldt aan J. GRAULS, na de omzendbrief van 20/11/1940 
van de gouverneur van de provincie Antwerpen, dat er geen Joden zijn 
ingeschreven in Oostmalle. Oostmalle (30/11/1940). 1940.

1 stuk

130 "Gemeente Reet - Zevende lijst - Alle Joden"; brief waarin het 
gemeentebestuur meldt aan J. GRAULS, na de omzendbrief van 20/11/1940 
van de gouverneur van de provincie Antwerpen, dat er geen Joden zijn 
ingeschreven in Reet. Reet (s.d.). [1940].

1 stuk

131 "Gemeente Rumst - 7e lijst - Lijst van alle Joden"; brief waarin het 
gemeentebestuur meldt aan J. GRAULS, na de omzendbrief van 20/11/1940 
van de gouverneur van de provincie Antwerpen, dat er geen Joden zijn 
ingeschreven in Rumst. Het. Rumst (26/11/1940). 1940.

1 stuk

132 "Gemeente Stabroek - Zevende lijst - Alle Joden in de gemeente verblijvende 
of ingekomen"; brief waarin het gemeentebestuur meldt aan J. GRAULS, na 
de omzendbrief van 20/11/1940 van de gouverneur van de provincie 
Antwerpen, dat er geen Joden zijn ingeschreven in Stabroek. Stabroeck 
(22/11/1940). 1940.

1 stuk

133 "Gemeente Sint-Job-in-'t-Goor - Zevende lijst - Joden"; brief waarin het 
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gemeentebestuur meldt aan J. GRAULS, na de omzendbrief van 20/11/1940 
van de gouverneur van de provincie Antwerpen, dat er geen Joden zijn 
ingeschreven in Sint-Job-in-'t-Goor. Sint-Job-in-'t-Goor (21/11/1940). 1940.

1 stuk

134 "Gemeente Viersel - 7e lijst - Alle Joden"; brief waarin het gemeentebestuur 
van Viersel meldt aan J. GRAULS, na de omzendbrief van 20/11/1940 van de 
gouverneur van de provincie Antwerpen, dat er geen Joden zijn ingeschreven 
in Viersel. Viersel (22/11/1940). 1940.

1 stuk

135 "Gemeente Westmalle - Zevende lijst - Alle Joden"; nota waarin het 
gemeentebestuur van Westmalle meldt aan J. GRAULS, na de omzendbrief 
van 20/11/1940 van de gouverneur van de provincie Antwerpen, dat er geen 
Joden zijn ingeschreven in Westmalle. Westmalle (21/12/1940). 1940.

1 stuk

136 "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin het gemeentebestuur van Zoerle-
Parwijs meldt aan J. GRAULS, na de omzendbrief van 20/11/1940 van de 
gouverneur van de provincie Antwerpen, dat er geen Joden zijn ingeschreven 
in Zoerle-Parwijs. Zoerle-Parwijs (04/12/1940). 1940.

1 stuk

137 "Gemeente Zwijndrecht - Zevende lijst - Alle Joden"; brief waarin het 
gemeentebestuur van Zwijndrecht meldt aan J. GRAULS, na de omzendbrief 
van 20/11/1940 van de gouverneur van de provincie Antwerpen, dat er geen 
Joden zijn ingeschreven in Zwijndrecht. Zwijndrecht (s.d.). [1940]-1941].

1 stuk
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B. Ordemaatregelen - Bezetting - Joden en vreemdelingen

B. ORDEMAATREGELEN - BEZETTING - JODEN EN VREEMDELINGEN
a. algemeen

A. ALGEMEEN
138 Dossier JOTCHAM. "Monsieur le Gouverneur"; brief door Emile HOYOIS, 

pastoor van de Franssprekende Engelse Protestantse Kerk en aalmoezenier 
van het leger, aan Jan GRAULS, gouverneur van de Provincie Antwerpen met 
de vraag om de deportatie van C.C. JOTCHAM, Engelse van 72 jaar en niet-
joods, te annuleren of uit te stellen. Antwerpen (03/01/1941). 1941.

1 stuk

139 "Herr Kriegsverwaltungsrat"; nota door Jan GRAULS, gouverneur van de 
Provincie Antwerpen aan Dr. HUMMEL - Kriegsverwaltungsrat als antwoord 
op de aanvraag van de aalmoezenier van het leger tevens pastoor van de 
Franssprekende Protestantse Kerk van Antwerpen van 03/01/1941, om de 
deportatie van C.C. JOTCHAM te annuleren of uit te stellen. Zij heeft de 
Engelse nationaliteit, is 72 jaar en is niet-joods. Antwerpen (06/01/1941). 
1941.

1 stuk

140 Dossier GNAT. "Aan den heer J. Grauls"; brief door Blanche SNEL, 
echtgenote van Nuta GNAT, aan J. GRAULS, gouverneur van de Provincie 
Antwerpen waarin ze zich ongerust maakt over de uitwijzingsmaatregelen 
tegen de vreemdelingen van de Stad Antwerpen en vraagt of haar 
echtgenoot, Nuta GNAT (vanaf 1922 in België) onder deze maatregelen valt. 
[Nuta GNAT werd niet gedeporteerd van Mechelen naar Auschwitz.]. 
Antwerpen (27/12/1940). 1940.

1 stuk

141 Dossier MELAMID. "Kopij Jodenregister nr. 26"; Inschrijvingsformulier van 
het Jodenregister met de gegevens van Boris MELAMID en zijn vrouw 
Augusta DOMBROWSKY. [Vanaf de strenge invoer van de verordening van 28 
oktober 1940, moest elke Jood zich laten inschrijven in het Jodenregister van 
zijn gemeente. Boris MELAMID heeft zich laten inschrijven in het 
Jodenregister, maar werd niet uit Mechelen gedeporteerd.]. Wilrijk 
(19/12/1940). 1940.

1 stuk

142 Dossier MELAMID. "Aufenthaltbescheinigung"; brief met het 
inschrijvingsbewijs van Boris MELAMID in het bevolkingsregister van Berlijn-
Wilmersdorf. Berlijn/Antwerpen (03/01/1941-09/04/1941). 1941.

1 stuk

143 Dossier MELAMID. "Betrifft: Judenregister"; brief waarin Boris MELAMID 
vraagt, nadat hij per vergissing werd ingeschreven, om hem uit het 
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Jodenregister van Wilrijk te schrappen. Antwerpen (26/03/1941-09/04/1941). 
1941.

1 stuk

144 Dossier MELAMID. "An die Feldkommandantur 520"; brief van het 
schepencollege van Wilrijk, als antwoord op de brief van 26/03/1941 waarna 
een onderzoek is gestart en men nieuwe richtlijnen verwacht, aan de 
Feldkommandantur 520 van Antwerpen, over de schrapping van Boris 
MELAMID uit het Jodenregister. Wilrijk (29/03/1941-09/04/1941). 1941.

1 stuk

145 Dossier MELAMID. "Betrifft: Judenregister"; brief waarin de 
Kriegsverwaltungsrat van de Feldkommandantur 520 een bewijs vraagt dat 
Boris MELAMID geen Jood is zodat hij uit het Jodenregister van Wilrijk kan 
geschrapt worden. Antwerpen (03/04/1941-09/04/1941). 1941.

1 stuk

146 Dossier MELAMID. "Den Heer Melamid, Boris"; brief van het schepencollege 
van Wilrijk dat, op aanvraag van de Kriegsverwaltungsrat van de 
Feldkommandantur 520, aan Boris MELAMID vraagt om het bewijs dat hij 
geen Jood is mee te brengen zodat hij uit het Jodenregister van Wilrijk kan 
geschrapt worden. Wilrijk (07/04/1941-09/04/1941). 1941.

1 stuk

147 Dossier MELAMID. "Aan den heer burgemeester en schepenen der 
gemeente Wilrijk"; brief van Boris MELAMID aan het schepencollege van 
Wilrijk, als antwoord op de brief van het Schepencollege van Wilrijk van 
07/04/1941. Boris MELAMID geeft een inschrijvingsfiche door aan het 
bevolkingsregister van Berlijn (142) waarin hij zijn orthodoxe godsdienst 
vermeldt, omwille van zijn schrapping uit het Jodenregister. [De 
inschrijvingsfiche doorgestuurd naar het bevolkingsregister van Berlijn werd 
geconserveerd onder de nummer 142). Wilrijk (08/04/1941-09/04/1941). 
1941.

1 stuk

148 Dossier MELAMID. "Aan den heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; 
begeleidende brief van het schepencollege van Wilrijk aan de gouverneur van 
de Provincie Antwerpen, over de schrapping van Boris MELAMID uit het 
Jodenregister. [Het Schepencollege van Wilrijk besliste om hem uit het 
Jodenregister te schrappen omdat er geen bewijzen zijn of hij al dan niet tot 
het joodse ras behoort.]. Wilrijk (10/04/1941). 1941.

1 stuk

149 Dossier SCHREIBER. "Beste Jan"; brief van Frits LYNA, Conservator van de 
Koninklijke Bibliotheek van België, aan Jan GRAULS, gouverneur van de 
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Provincie Antwerpen, met de vraag of zijn medewerker Simon SCHREIBER, 
tewerkgesteld bij het Kabinet van Manuscripten en van Joodse afkomst, 
onder de maatregelen tegen de Joden valt. Brussel (december 1940). 1940.

1 stuk

150 Dossier SCHREIBER. "Waarde Heer en Vriend"; nota van Jan GRAULS, 
gouverneur van de Provincie Antwerpen, aan Frits LYNA, Conservator van de 
Koninklijke Bibliotheek van België waarin hij de ontvangst bevestigt van haar 
aanvraag in verband met Simon SCHREIBER. [Simon SCHREIBER valt niet 
onder de maatregelen van de deportatie en is zo ontsnapt aan de deportatie 
van Mechelen naar Auschwitz.]. Antwerpen (30/12/1940). 1940.

1 stuk

151 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen - 2de Kaft - Dossier Rood Kruis. 
"Express"; brief van het plaatselijk Comité van Antwerpen van het Rood 
Kruis aan het uitvoerend Comité van het Rood Kruis van België over de 
ziekenbezoeken aan de verzetters tegen de deportatie. Antwerpen 
(19/12/1940). 1940.

1 stuk

152 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen - 2de Kaft - Dossier Rood Kruis. 
"Meneer Langenus"; brief van het Comité van het Rood Kruis van België aan 
LANGENUS, secretaris van de Gouverneur van de Provincie Antwerpen over 
de organisatie van ziekenbezoeken aan de verzetters tegen de deportatie. 
Antwerpen (19/12/1940). 1940.

1 stuk

153 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen - 2de Kaft - Dossier Vlaamsche 
Kruis. "Geachte heer"; brief van de Secretaris-Generaal van "Het Vlaamsche 
Kruis" aan LANGENUS, secretaris van de Gouverneur van de Provincie 
Antwerpen over de organisatie van ziekenbezoeken aan de personen die niet 
werden gedeporteerd omwille van gezondheidsredenen. Antwerpen 
(18/12/1940). 1940.

1 stuk

154 "Aan den heeren burgemeesters der gemeenten in de Provincie Antwerpen"; 
Omzendbrief en 10 kopieën van de gouverneur van de Provincie Antwerpen, 
J. GRAULS aan het Gemeentebestuur van het arrondissement Antwerpen 
over de maatregelen voor het verblijf van de Joden en hun kinderen in de 
provincie. [Deze omzendbrief hoort bij de affiches die dienen voor 
onmiddellijke ophanging.]. Antwerpen (24/09/1940). 1940.

1 stuk

155 "Illegale Unterbringung von Juden bei nichtjüdischen Familien"; brief van de 
Commandant van de Feldkommandantur 520 aan J. GRAULS, gouverneur 
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van de provincie Antwerpen, over het illegale verblijf van de Joden of hun 
kinderen bij niet-joodse mensen. St. Qu (14/09/1942). 1942.

1 stuk

156 "Belangrijk bericht"; brief door GRAULS Jan met de bekendmaking van de 
Feldkommandantur 520 over het illegale verblijf van de Joden of hun 
kinderen bij niet-joodse mensen. Getypt. Antwerpen (23/09/1942). 1942.

1 stuk

157 "Politieverordening op het in zekerheidstellen van het joodsche vermogen"; 
brief en zijn kopie waarin Jan GRAULS, gouverneur van de provincie 
Antwerpen, het Gemeentebestuur inlicht over de verordening van 02/09/1942 
over de inbeslagname van de bezittingen van de Joden. Antwerpen 
(02/09/1942). 1942.

1 stuk

158 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen - 2de Kaft. "Herrn Gouverneur der 
Provinz Antwerpen"; brief van de Dr. HEMPER, Kriegsverwaltungsrat van de 
Feldkommandantur 520 aan Jan GRAULS, gouverneur van de Provincie 
Antwerpen over de inbeslagname van de bezittingen van de Joden. 
[Begeleidende brief bij de politieverordening over de inbeslagname van de 
bezittingen van de Joden.]. Antwerpen (02/09/1942). 1942.

1 stuk

159 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen - 2de Kaft. "Politieverordening op 
het in zekerheidstellen van het joodsche vermogen"; brief met de 
politieverordening over de inbeslagname van de bezittingen van de Joden. 
Antwerpen (02/09/1942). 1942.

1 stuk

160 "Polizeiverordnung"; brief met de politieverordening over de inbeslagname 
van de bezittingen van de Joden. Antwerpen (02/09/1942). 1942.

1 stuk

161 "Aan de Heeren Burgemeesters der gemeenten in de Provincie Antwerpen"; 
Omzendbrief en 12 kopieën van de gouverneur van de Provincie Antwerpen, 
J. GRAULS aan het Gemeentebestuur van het arrondissement Antwerpen 
over de inbeslagname van de bezittingen van de Joden. [Omzendbrief bij de 
affiches die onmiddellijk worden opgehangen.]. Antwerpen (03/09/1942). 
1942.

1 stuk

162 "Lijst der verdeeling der publicatie - In zekerheidsstelling Joodsch 
vermogen"; Uittreksel van het formulier en het aantal bezittingen van de 
Joden, die in de gemeenten van de provincie Antwerpen wonen, voor de 
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inbeslagname ervan. Antwerpen (september 1942). 1942.
1 stuk

163 "Den Heer Feldkommandant"; brief waarin Jan GRAULS, gouverneur van de 
Provincie Antwerpen, aan de Feldkommandantur 520 van Antwerpen meldt 
dat de politieverordening over de inbeslagname van de bezittingen van de 
Joden onmiddellijk zal worden bekendgemaakt door middel van affiches in 
alle gemeenten van de provincie waar Joden woonachtig zijn. [Jan GRAULS 
voegt ook 10 affiches aan deze brief toe.]. Antwerpen (04/09/1942). 1942.

1 stuk

164 "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet"; nota waarin Jan GRAULS meldt 
dat de ophanging van de politieverordening, over de inbeslagname van de 
bezittingen van de Joden, in alle gemeenten van de provincies waar Joden 
woonachtig zijn, zal worden uitgevoerd op 05/09/1942. Dit ondanks de 
moeilijkheden die het agentschap BEERNAERTS ondervindt bij de uitvoering 
van deze taak in twee dagen, van 05 op 06/09/1942. HUMMEL werd enkel 
door BAKELMANS, van de Veiligheidsdienst van de Stad Antwerpen, 
ingelicht. Antwerpen (09/09/1942). 1942.

1 stuk

165 "Aan den Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief van Jos COLLET, 
"Cultuurmeester", aan Jan GRAULS, gouverneur van de Provincie Antwerpen 
waarin hij een uitzondering vraagt voor zijn tewerkgestelde Joden, zodat zij 
het openbaar vervoer mogen gebruiken om zich naar het werk of naar hun 
huis te begeven. Kappellen op den Bos (26/07/1942). 1942.

1 stuk

166 "Den Heer J. Collet"; brief van Jan GRAULS, gouverneur van de Provincie 
Antwerpen aan Jos COLLET, "Cultuurmeester" waarin hij hem meldt zich te 
moeten melden aan de Feldkommandantur van Antwerpen, Meir 24. 
Antwerpen (27/07/1942). 1942.

1 stuk

167 "Lijst van het aantal Joden verblijvende in de Provincie Antwerpen (met 
uitzondering van Groot-Antwerpen) "; Formulier met een lijst van het aantal 
Joden verblijvende in de Provincie Antwerpen (met uitzondering van Groot-
Antwerpen). [Deze lijst werd telefonisch door Mr. BÖHM v.d. 
Feldkommandantur op 9 juni 1942 's voormiddags gevraagd, en 's namiddags 
door den heer LANGENUS om 31/04 overgetelefoneerd.]. Antwerpen (juni 
1942). 1942.

1 stuk

168 Dossier JANSEN. "Eintragung om Judenregister"; brief van de 
Kriegsverwaltungsrat HUMMEL van de Feldkommandantur 520 aan J. 
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GRAULS, gouverneur van de provincie Antwerpen, over de foute inschrijving 
en over de schrapping van Johanna Theodora Elisabeth JANSEN uit de 
Jodenlijst van Kapellen. Antwerpen (07/10/1941). 1941.

1 stuk

169 Dossier JANSEN. "Aan het gemeentebestuur van Kapellen"; brief van J. 
GRAULS, gouverneur van de Provincie Antwerpen, aan het Gemeentebestuur 
van Kapellen om Johanna Theodora Elisabeth JANSEN uit de Jodenlijst van 
de gemeente Kapellen te schrappen, met de toestemming van de 
Feldkommandantur 520 van Antwerpen. Antwerpen (09/10/1941). 1941.

1 stuk

170 Dossier JANSEN. "Aan den heer gouverneur te Antwerpen"; nota waarin de 
de schepen van de gemeente Kapellen meldt aan J. GRAULS, gouverneur 
van de provincie Antwerpen, dat Johanna JANSEN niet in het Jodenregister 
van Kapellen is ingeschreven en dat zij in de gemeente Brasschaat woont. 
Kapellen (14/10/1941). 1941.

1 stuk

171 Dossier JANSEN. "Aan het Gemeentebestuur van Brasschaat"; brief van J. 
GRAULS, gouverneur van de Provincie Antwerpen, aan het Gemeentebestuur 
van Brasschaat om Johanna Theodora Elisabeth JANSEN te schrappen uit 
het Jodenregister van de gemeente Brasschaat, met de toestemming van de 
Feldkommandantur 520 van Antwerpen. Antwerpen (15/10/1941). 1941.

1 stuk

172 Formulieren met een overzicht van de vreemdelingenlijst met Joden, 
Zigeuners en voormalige leden van het Vreemdelingenlegioen in de 
gemeenten van de provincie Antwerpen. Antwerpen (s.d.). s.d..

1 stuk

173 "Aan de gemeentebesturen in de Provincie"; Omzendbrief en 9 kopieën van 
de gouverneur van de provincie Antwerpen, J. GRAULS, aan de 
gemeentebesturen van het arrondissement Antwerpen over de maatregelen 
gericht tegen de Joden in de provincie Antwerpen. [Omzendbrief bij de 
affiches om ze onmiddellijk op te hangen.]. Antwerpen (14/07/1942). 1942.

1 stuk

174 "Mijnheer de feldkommandant"; brief van de gouverneur van de Provincie 
Antwerpen, J. GRAULS, aan de Feldkommandant van Antwerpen waarin Jan 
GRAULS de Feldkommandant van Antwerpen op de hoogte brengt van de 
politieverordening, die door middel van affiches openbaar werd gemaakt, 
over de Joden. [Hij voegt ook 10 affiches aan deze brief toe.]. Antwerpen 
(16/07/1942). 1942.

1 stuk
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175 "Op bevel van de Duitsche overheid heb ik de eer de hier onderstaande 
verordening mede te deelen"; brief waarin Jan GRAULS, gouverneur van de 
provincie Antwerpen, de gemeentelijke autoriteiten op de hoogte bracht van 
de politieverordening van 12/07/1942 over de Joden. Antwerpen (13/07/1942). 
1942.

1 stuk

176 "Polizeiverordnung"; brief met de politieverordening van 12/07/1942 over de 
vrijheid van de Joden in de provincie Antwerpen. Antwerpen (12/07/1942). 
1942.

1 stuk

b. Uitwijzingen - algemeen

B. UITWIJZINGEN - ALGEMEEN
177 "Ausweisungsbefehl"; brief met het eerste ontwerp van het uitwijzingsbevel 

van de Joden, geïmmigreerd vanuit het Rijk tussen 1983 en 1940 en 
onderworpen aan huisarrest in Limburg. Antwerpen (12/11/1940). 1940.

1 stuk

178 "Ausweisungsbefehl"; Formulier met het uitwijzingsbevel van Joden, 
geïmmigreerd vanuit het Rijk tussen 1938 en 1940 en onderworpen aan 
huisarrest in Limburg. Antwerpen (12/11/1940). 1940.

1 stuk

179 "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - Uitwijzingen"; begeleidende 
brief en 8 kopies ervan door LANGENUS aan de gemeentelijke overheden bij 
een lijst van personen die geschrapt werden uit de bevolkingslijst met de 
toelating van de Feldkommandantur en die niet meer opnieuw kunnen 
worden ingeschreven zonder deze toelating. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

180 "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - Uitwijzingen"; begeleidende 
brief door LANGENUS aan de gemeentelijke overheden bij een lijst van 
personen die geschrapt werden uit de bevolkingslijst van Wilrijk met de 
toelating van Feldkommandantur en die niet meer opnieuw kunnen worden 
ingeschreven zonder deze toelating. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

181 "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - Uitwijzingen"; begeleidende 
brief door LANGENUS aan de gemeentelijke overheden bij een lijst van 
personen die geschrapt werden uit de bevolkingslijst van Schelle met de 
toelating van Feldkommandantur en die niet meer opnieuw kunnen worden 
ingeschreven zonder deze toelating. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk
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182 "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - Uitwijzingen"; begeleidende 
brief door LANGENUS aan de gemeentelijke overheden bij een lijst van 
personen die geschrapt werden uit de bevolkingslijst van Lint met de 
toelating van Feldkommandantur en die niet meer opnieuw kunnen worden 
ingeschreven zonder deze toelating. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

183 "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - Uitwijzingen"; begeleidende 
brief door LANGENUS aan de gemeentelijke overheden bij een lijst van 
personen die geschrapt werden uit de bevolkingslijst van Kontich met de 
toelating van Feldkommandantur en die niet meer opnieuw kunnen worden 
ingeschreven zonder deze toelating. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

184 "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - Uitwijzingen"; begeleidende 
brief door LANGENUS aan de gemeentelijke overheden bij een lijst van 
personen die geschrapt werden uit de bevolkingslijst van Essen met de 
toelating van Feldkommandantur en die niet meer opnieuw kunnen worden 
ingeschreven zonder deze toelating. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

185 "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - Uitwijzingen"; begeleidende 
brief door LANGENUS aan de gemeentelijke overheden bij een lijst van 
personen die geschrapt werden uit de bevolkingslijst van Deurne met de 
toelating van Feldkommandantur en die niet meer opnieuw kunnen worden 
ingeschreven zonder deze toelating. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

186 "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - Uitwijzingen"; begeleidende 
brief door LANGENUS aan de gemeentelijke overheden bij een lijst van 
personen die geschrapt werden uit de bevolkingslijst van Brasschaat met de 
toelating van Feldkommandantur en die niet meer opnieuw kunnen worden 
ingeschreven zonder deze toelating. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

187 "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - Uitwijzingen"; begeleidende 
brief door LANGENUS aan de gemeentelijke overheden bij een lijst van 
personen die geschrapt werden uit de bevolkingslijst van Borsbeek met de 
toelating van Feldkommandantur en die niet meer opnieuw kunnen worden 
ingeschreven zonder deze toelating. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

188 "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - Uitwijzingen"; begeleidende 
brief door LANGENUS aan de gemeentelijke overheden bij een lijst van 
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personen die geschrapt werden uit de bevolkingslijst van Borgerhout met de 
toelating van Feldkommandantur en die niet meer opnieuw kunnen worden 
ingeschreven zonder deze toelating. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

189 "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - Uitwijzingen"; begeleidende 
brief door LANGENUS aan de gemeentelijke overheden bij een lijst van 
personen die geschrapt werden uit de bevolkingslijst van Berchem met de 
toelating van Feldkommandantur en die niet meer opnieuw kunnen worden 
ingeschreven zonder deze toelating. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

190 "Aan den heer Gouverneur der provincie te Antwerpen"; brief door de 
burgemeester van Burcht aan de gouverneur van Antwerpen die de 
wijzigingen in het bevolkingsregister meldt voor twee Franse staatsburgers. 
Burcht (29/08/1941). 1941.

1 stuk

191 "Aan het gemeentebestuur van Hoboken"; brief en een dubbel ervan met de 
bevestiging van het order tot uitwijzing van Simonne PECQUEUR. Antwerpen 
(02/09/1941). 1941.

1 stuk

192 "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - Vreemdelingen"; nota van 
LANGENUS aan de gemeentelijke overheden over de vreemdelingen, die het 
onderwerp zijn van een uitwijzingsbevel in Limburg en die zich nog niet 
hebben aangeboden om te vertrekken met de trein op 01/02/1941. 
Antwerpen (17/02/1941). 1941.

1 stuk

193 "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - Uitwijzingsbevelen"; brief van J. 
GRAULS aan de gemeentelijke overheden in de provincie Antwerpen over de 
verdeling van de uitwijzingsbevelen van bepaalde vreemdelingen in Limburg. 
Antwerpen (20/02/1941). 1941.

1 stuk

194 "Uitwijzingen"; brief en lijst van de personeelsleden van het Vlaamse Kruis 
voor het transport met uitgewezen vreemdelingen in Limburg op 25/02/1941. 
Antwerpen (21/02/1941). 1941.

1 stuk

195 "Aan het gemeentebestuur van Edegem en Brasschaat"; brief van J. GRAULS 
aan de gemeentelijke overheden van de provincie Antwerpen met de 
aankondiging dat het vertrek van de volgende trein met uitwijkelingen op 
25/02/1941 (Limburg) niet vertrekt. Antwerpen (25/02/1941). 1941.
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1 stuk

196 "Uitdrijvingsbevel"; Geheel van een brief, 4 nota's en 3 biljetten. De brief gaat 
over de uitwijzing naar Limburg van Maria--José LEEMANS, echtgenote van 
EVRARD. Antwerpen (februari 1941). 1941.

1 omslag

197 Uitwijzingen. Geen; Geheel van 4 nota's, 4 brieven en een rapport. De brief 
gaat over de uitwijzing naar Limburg van Szaja Ajzyk JAKUBOWICZ. 
Antwerpen (februari 1941). 1941.

1 omslag

198 "Aan het Gemeentebestuur van Edegem"; brief en nota's over de uitwijzing 
naar Limburg van Joannes Emilius LORET. Antwerpen (maart 1941). 1941.

1 stuk

199 "Uitwijkingbevelen gestuurd op 11 Januari 1941 aan de volgende 
Burgmeesters"; lijst van gemeenten in het arrondissement Antwerpen 
waarnaar de uitwijzingsbevelen werden toegezonden op 11/01/1941. 
Antwerpen (11/01/1941). 1941.

1 stuk

200 "Ausweisung - Zug vom 25. Januar 1941"; lijst van de personeelsleden van 
het Vlaamse Kruis voor ze het transport van uitgewezen vreemdelingen naar 
Limburg begeleidden op 25/01/1941 en voor wie een reispas (Fahrkarte) 
werd voorzien voor de terugreis. Antwerpen (s.d.). [1941].

1 stuk

201 "Aan den heer Langenus"; brief met een lijst van de personeelsleden van het 
Vlaamse Kruis voor ze het transport van uitgewezen vreemdelingen naar 
Limburg begeleidden op 18/02/1941 en voor wie een reispas (Fahrkarte) 
werd voorzien voor de terugreis. Antwerpen (15/01/1941). 1941.

1 stuk

202 "Aan den heer Gouverneur der Provincie te Antwerpen"; brief waarin het 
gemeentebestuur van Burcht aan J. GRAULIS meldt dat het koppel 
CHAPERON-GIROUD, die het onderwerp zijn van een uitwijzingsbevel, hun 
woning hebben verlaten voor 18/05/1940 zonder een adres achter te laten. Zij 
bevinden zich in Frankrijk, in Chambéry (Savoie). Burcht (14/01/1941). 1941.

1 stuk

203 "Herrn Langenuss"; brief over de vreemdelingen die het onderwerp zijn van 
een uitwijzingsbevel naar Limburg en die zich nog niet gemeld hebben voor 
het vertrek van de trein van 25/01/1941. Antwerpen (15/01/1941). 1941.

1 stuk



38 PAA981, Ordemaatregelen, Joden - Vreemdelingen, 1940-1944

204 "Herrn Gouverneur der Provinz"; brief van de Feldkommandantur 520 naar J. 
GRAULS over de vreemdelingen die worden uitgewezen naar Limburg en die 
zich nog niet gemeld hebben voor het vertrek van de trein. Antwerpen 
(13/11/1941). 1941.

1 stuk

205 "Aan den heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief van TERLINCK P. 
- HONIG Ch. waarin De "Vlaamsche Landmeterscorporatie" zich bij Jan 
GRAULS, gouverneur van de provincie Antwerpen, informeert naar 
verordeningen, die zowel geldig zijn voor gans België als voor de provincie of 
de Stad Antwerpen, over het bezit, het genot, het beheer en de mutaties over 
de bezittingen van de Joden. Antwerpen (03/12/1942). 1942.

1 stuk

206 "Aan de Vlaamsche Landmeterscorporatie"; brief waarin, op aanvraag van de 
'Vlaamsche Landmeterscorporatie' van 03/12/1942, over de verordeningen 
gericht op de bezittingen van de Joden, de gouverneur ad interim, F. 
WILDIERS, de referenties van de maatregelen in kwestie vermeldt en er een 
exemplaar bijvoegt van de affiches over de inbeslagname van de bezittingen 
van de Joden. Antwerpen (16/12/1942). 1942.

1 stuk

207 Dossier DE SAEDELEER. "Monsieur Grauls"; brief waarin Elisabeth DE 
SAEDELEER vraagt aan J. GRAULS, gouverneur van de Provincie Antwerpen, 
om haar echtgenoot, Léon LEWY, een Belgische Jood, vrij te stellen van de 
arbeidsplicht en de Davidster. [Léon LEVY, geboren op 08/01/1900 in 
Oostende en woonachtig te Ixelles, Emile Clausstraat 43, werd niet uit 
Mechelen gedeporteerd.]. Brussel (28/07/1942). 1942.

1 stuk

208 Dossier DE SAEDELEER. "Chère Madame"; nota als antwoord op de 
aanvraag van Elisabeth DE SAEDELEER van 28/07/1942, over de opheffing 
van de arbeidsplicht en de Davidster voor haar echtgenoot, Léon LEVY, aan 
Jan GRAULS, gouverneur van de provincie Antwerpen, die de ontvangst van 
de aanvraag bevestigt en de aanvrager van zijn steun verzekert volgens Dr. 
ROSEMANN, Oberkriegsverwaltungsrat - Feldkommandantur 520. 
Antwerpen (29/07/1942). 1942.

1 stuk

209 Dossier DE SAEDELEER. "Sehr Geehrter Herr Dr. Rosemann"; brief als 
antwoord op de aanvraag van Elisabeth DE SAEDELEER van 28/07/1942, over 
de opheffing van de arbeidsplicht en de Davidster voor haar echtgenoot, 
Léon LEVY, aan Jan GRAULS, gouverneur van de provincie Antwerpen. Deze 
zendt de aanvraag door naar Dr. ROSEMANN, Oberkriegsverwaltungsrat - 
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Feldkommandantur 520. Antwerpen (29/07/1942). 1942.
1 stuk

210 Dossier DE SAEDELEER. "Monsieur J. Grauls"; brief waarin Elisabeth DE 
SAEDELEER J. GRAULS, gouverneur van de Provincie Antwerpen bedankt, 
voor zijn goed woordje voor haar echtgenoot. [Léon LEWY, een Belgische 
Jood, geboren op 08/01/1901 in Oostende en woonachtig in Ixelles, Emile 
Clausstraat 43, werd niet uit Mechelen gedeporteerd.]. Brussel (31/07/1942). 
1942.

1 stuk

211 "An den Herrn Gouverneur der Provinz Antwerpen"; begeleidende nota bij de 
politieverordening over de verblijfbeperkingen van de Joden in de Antwerpse 
agglomeratie. De Kriegsverwaltungsrat, HUMMEL, dringt erop aan dat de 
burgemeester van Antwerpen deze verordening openbaar maakt door middel 
van affiches. Antwerpen (22/09/1941). 1941.

1 stuk

212 "Polizeiverordnung über Aufenthaltsbeschränkungen für Juden in der 
Agglomeration Antwerpen"; brief door Dr. DELIUS met de politieverordening 
over de verblijfbeperkingen van de Joden in de Antwerpse agglomeratie. [Dit 
verbod bepaalt dat de Joden van Antwerpen en van de buitenwijken de 
openbare parken en zwembaden niet mogen betreden. De 
Kriegsverwaltungsabteilungschef van de Feldkommandantur 520, Dr. 
DELIUS, geeft de tekst met de lijst van de betrokken plaatsen door aan Jan 
GRAULS, gouverneur van de provincie Antwerpen.]. Antwerpen (25/09/1941). 
1941.

1 stuk

213 "Waarde heer Gouverneur"; brief van de Koninklijke Maatschappij voor 
Dierkunde van Antwerpen aan Jan GRAULS, gouverneur van de Provincie 
Antwerpen. De beheerder van de dierentuin van Antwerpen wijst er met 
nadruk op dat de dierentuin geen publieke tuin is, maar een Naamloze 
Vennootschap waarvan hij de vrijheid van uitvoering wil bewaren. Antwerpen 
(27/09/1941). 1941.

1 stuk

214 "An den Herrn Gouverneur der Provinz Antwerpen"; begeleidende nota van 
de Kriegsverwaltungsabteilungschef, Dr. SEYFERT aan Jan GRAULS, 
gouverneur van de Provincie Antwerpen, bij de politieverordening over de 
bezoeken van de Joden aan theaters, cinema's en publieke ceremoniën in de 
Antwerpse agglomeratie en over hun gebruik van de hoofdstraten. De 
Kriegsverwaltungsrat dringt erop aan dat de burgemeester van Antwerpen 
deze verordening openbaar maakt door middel van affiches. Antwerpen 
(11/07/1942). 1942.
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1 stuk

215 "Herrn Gouverneur der Provinz Antwerpen"; brief waarin de 
Feldkommandantur 520 opmerkt dat vele vreemdelingen de 
uitwijzingsmaatregelen naar Limburg, niet gehoorzaamd hebben en zonder 
een adres achter te laten hun huis hebben verlaten. Een aantal onder hen 
zijn teruggekomen om hun proviandkaarten te komen halen. De 
Feldkommandantur vraagt dat deze personen worden vastgenomen wanneer 
zij terugkeren naar de gemeentebesturen om hun documenten op te halen. 
Antwerpen (16/01/1941). 1941.

1 stuk

216 "Provinciebestuur van Antwerpen"; brief en 11 kopies ervan als antwoord op 
de vraag van Feldkommandantur 520 om de vreemdelingen, die hebben 
geprobeerd de uitwijzingen naar Limburg te ontkomen, gevangen te nemen, 
meldt J. GRAULS aan de gemeentebesturen dat zij verplicht zijn deze 
personen te arresteren, hun rantsoenzegels in te houden en hen over te 
brengen naar de Van Diepenbeekstraat. Daarvan moet een verslag worden 
gemaakt met de volledige identiteit van deze persoon en de omstandigheden 
waarin zij vastgenomen zijn, in vier exemplaren. Antwerpen (20/01/1941). 
1941.

1 omslag

217 "Aan het Gemeentebestuur van Antwerpen, Berchem, Borgerhout"; brief als 
antwoord op de vraag van Feldkommandantur 520 om de vreemdelingen, die 
hebben geprobeerd de uitwijzingen naar Limburg te ontkomen, gevangen te 
nemen, meldt J. GRAULS aan de gemeentebesturen van Antwerpen, 
Berchem en Borgerhout dat zij verplicht zijn deze personen te arresteren, 
hun rantsoenzegels in te houden en hen over te brengen naar de Van 
Diepenbeekstraat, waar zij ter beschikking van Feldkommandantur blijven 
tot een nieuw order volgt. Antwerpen (20/01/1941). 1941.

1 stuk

218 "Provinciebestuur van Antwerpen - kabinet Vreemdelingen"; brief als 
antwoord op de vraag van Feldkommandantur 520 om de vreemdelingen, die 
hebben geprobeerd de uitwijzingen naar Limburg te ontkomen, gevangen te 
nemen, meldt J. GRAULS aan de gemeentebesturen van Halle, Essen, Hove, 
Zandhoven, Zwijndrecht, Kontich, Burcht, Lint, Boom, Schelle, Wijnegem, 
Schilde, Kapellen, Ranst, Ekeren, Hoboken, Merksem, Brecht, Mortsel, 
Hemiksem, Kalmthout, Wilrijk, Edegem, Niel, Schoten, Brasschaat en 
Deurne, dat zij verplicht zijn deze personen te arresteren, hun 
rantsoenzegels in te houden en hen over te brengen naar de Van 
Diepenbeekstraat, waar zij ter beschikking van Feldkommandantur blijven 
tot een nieuw order volgt. Antwerpen (20/01/1941). 1941.

1 stuk
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219 "Provinciebestuur van Antwerpen - kabinet Vreemdelingen"; nota over de 
vreemdelingen die het onderwerp zijn van een uitwijzingsbevel naar Limburg 
en die zich nog niet hebben aangemeld voor het vertrek van de trein op 
18/01/1941. Antwerpen (22/01/1941). 1941.

1 stuk

220 "Provinciebestuur van Antwerpen - kabinet Uitwijzingsbevelen"; brief van J. 
GRAULS aan de gemeentelijke overheden van de provincie Antwerpen over 
de verdeling van de uitwijzingsbevelen van bepaalde vreemdelingen naar 
Limburg door de gemeentebesturen van Borgerhout, Broechem, Mortsel, 
Wommelgem, Deurne, Berchem en Wilrijk. Brief. Antwerpen (27/01/1941). 
1941.

1 stuk

221 "Politie"; brief van J. LANGENUS die de antwoorden van de verschillende 
gemeenten bevestigt over de zaak van de vreemdelingen die door het 
uitwijzingsbevel naar Limburg moeten en die zich nog niet gemeld hebben 
voor het vertrek van de trein. Antwerpen (27/01/1941). 1941.

1 stuk

222 "Aan den heer Gouverneur a.i. der Provincie Antwerpen te Antwerpen"; brief 
met een rapport van de gemeente Boom aan J. GRAULS over R. Th. P. 
GOUDRY, een vreemdeling die het onderwerp was van het uitwijzingsbevel 
naar Limburg en die zich nog niet aangemeld had voor het vertrek van de 
trein. Boom (29/01/1941). 1941.

1 stuk

223 "Aan den heer Langenus"; Antwerpen (30/01/1941). 1941.
1 stuk

224 "Provinciebestuur van Antwerpen - kabinet Vreemdelingen"; nota van J. 
LANGENUS aan de gemeentelijke overheden van de provincie Antwerpen 
over de vreemdelingen die het onderwerp zijn van het uitwijzingsbevel naar 
Limburg en die zich nog niet gemeld hebben voor het vertrek van de trein op 
25/01/1941. Antwerpen (31/01/1941). 1941.

1 stuk

225 "Aan het gemeentebestuur van Wommelgem"; brief van de gemeente 
Wommelgem aan J. GRAULS over de adresverandering van Erna WEISSFELD 
en haar dochter Erika KANN, zonder dat zij een ander adres nalieten. 
Wommelgem (31/01/1941). 1941.

2 stukken

226 "Provinciebestuur van Antwerpen - kabinet Uitwijzingsbevelen"; brief over de 
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verdeling van de uitwijzingsbevelen van bepaalde vreemdelingen naar 
Limburg door de gemeentebesturen van Borgerhout, Berchem, Edegem, 
Wommelgem, Deurne, Niel en Borsbeek. Antwerpen (05/02/1941). 1941.

2 stukken

227 "Zug vom 12. Februar 1941"; brief met een lijst van de personeelsleden van 
het Vlaamse Kruis voor de begeleiding van het transport van uitgewezen 
vreemdelingen naar Limburg op 12/02/1941. Voor dit transport wordt een 
reispas voor de terugweg gevraagd. Antwerpen (februari 1941). 1941.

1 stuk

228 "Belangrijk Bericht"; brief met de tekst: Provinciebestuur van Antwerpen, 
KABINET - BELANGRIJK BERICHT - De Duitsche overheid heeft vastgesteld 
dat Joden van Belgische of vreemde nationaliteit er toe overgegaan zijn hun 
huidige woonplaats te verlaten om, zonder toelating en tegen zeer hooge 
geldvergoedingen, hun intrek bij niet-joodsche familiën te nemen. Anderzijds 
hebben sommige Joden hunne kinderen ondergebracht bij landbouwers of 
andere familiën in de Provincie Antwerpen met de bedoeling ze later door 
deze te laten aannemen. Op bevel van den Feldkommandant te Antwerpen 
breng ik ter kennis van de bevolking dat zulks volstrekt verboden is. Elke 
overtreding zal ten strengste en zonder mededoogen door de Duitsche 
overheid worden bestraft. Antwerpen, 23 September 1942. De Gouverneur 
a.i., J. GRAULS. Antwerpen (23/09/1942). 1942.

1 stuk

229 "Aanbevolen"; brief van J. GRAULS aan de gemeentelijke overheden in de 
provincie Antwerpen over de verdeling van de uitwijzingsbevelen voor de 
vreemdelingen naar Limburg door de gemeentebesturen van de Provincie 
Antwerpen. Antwerpen (09/01/1941). 1941.

1 stuk

230 "Aanbevolen"; brief met 49 exemplaren ervan van J. GRAULS aan de 
gemeentelijke overheden in de provincie Antwerpen over de verdeling van de 
uiwijzingsbevelen voor de vreemdelingen naar Limburg door de 
gemeentebesturen van de Provincie Antwerpen. Antwerpen (27/01/1941). 
1941.

1 stuk

231 "Hoogdringend"; brief en 5 kopies ervan waarin Feldkommandantur 675 aan 
de gouverneur van de Provincie Antwerpen vraagt om een lijst door te sturen 
van de personen die ouder zijn dan 15 jaar binnen de volgende categorieën: a
) Engelsen, Noren, Polen, Fransen en Nederlanders die na 01/01/1937 in 
Antwerpen wonen.; b) staatlozen die de nationaliteit van een oorlogvoerende 
natie aangevraagd hebben c) immigranten uit Duitsland sinds 01/01/1933; d) 
geïmmigreerde Tsjechen na 01/01/1938; e) alle ex-leden van het 
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Vreemdelingenlegioen; f) zigeuners; g) alle Joden. Antwerpen (20/11/1940). 
1940.

1 omslag

232 "Au capitaine et 1er médecin DETOURNAY"; brief van het uitvoerend comité 
van de Dienst voor de gezondheid van Belgische zieke of gewonde soldaten 
waarin Kolonel-dokter COUVREUR drie dokters benoemt, de dokters 
DETOURNAY, DENAYER en MOORTHAMERS om huisbezoeken te doen, 
eventueel aangevraagd door het Rode Kruis, bij de vreemdelingen die 
uitgewezen zijn naar Limburg en die niet in staat zijn om het transport te 
doorstaan. Antwerpen (31/12/1940). 1940.

1 stuk

233 "Den heer Pelckmans"; brief van J. GRAULS waarin aan PELCKMANS, 
Adjunct - Politiecommissaris, Hoofd van den Dienst der Vreemdelingen de 
benoeming van de drie dokters DETOURNAY, DENAYER, MOORTHAMERS 
wordt gemeld. Deze dokters zijn benoemd om huisbezoeken te doen, 
eventueel aangevraagd door het Rode Kruis, bij de vreemdelingen die 
uitgewezen zijn naar Limburg en die niet in staat zijn om het transport te 
doorstaan. Antwerpen (03/01/1941). 1941.

1 stuk

234 "Mijnheeren"; nota van J. LANGENUS aan het Vlaamse Kruis waarin hij 
rekent op de medewerking van de diensten van het 'VLAAMSCHE KRUIS' 
voor de begeleiding en de zorgen aan de uitwijkelingen naar Limburg voor 
het vertrek van de trein op 02/01/1941. Antwerpen (31/12/1940). 1940.

1 stuk

235 "Mijnheeren"; nota van J. LANGENUS aan het Vlaamse Kruis waarin hij de 
reiskaarten zendt voor de terugreis van de leden van het 'Vlaamsche Kruis', 
die instaan voor de begeleiding en de verzorging van de uitwijkelingen naar 
Limburg met de trein op 09/01/1941. Antwerpen (08/01/1941). 1941.

1 stuk

c. Uitwijzingen - vertrek van vreemdelingen

C. UITWIJZINGEN - VERTREK VAN VREEMDELINGEN
236 "Uitwijzingsbevel"; Formulier met een uitwijzingsbevel voor Joden, 

geïmmigreerd uit het Rijk tussen 1938 en 1940 en onderworpen aan de 
geforceerde verhuizing naar Limburg. Antwerpen (12/11/1940). 1940.

2 stukken

237 "Feldkommandantur 675 - Verwaltung - pol"; brief waarin de 
Feldkommandantur 675 vraagt aan de gouverneur van de Provincie 
Antwerpen om een lijst door te sturen van de personen die ouder zijn dan 15 
jaar binnen de volgende categorieën: a) Engelsen, Noren, Polen, Fransen en 
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Nederlanders die na 01/01/1937 in Antwerpen wonen; b) staatlozen die de 
nationaliteit van een oorlogvoerende natie aangevraagd hebben; c) 
immigranten uit Duitsland sinds 01/01/1933; d) geïmmigreerde Tsjechen na 
01/01/1938; e) leden van het Vreemdelingenlegioen; f) zigeuners. Antwerpen 
(20/11/1940). 1940.

1 stuk

238 "Jodenverordening"; brief waarin J. GRAULS, gouverneur van de provincie 
Antwerpen, klaagt bij de Secretaris-Generaal van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken dat hij niet kan antwoorden op de vraag van 
Feldkommandantur 675 omdat de richtlijnen voor de toepassing van de 
verordening, ingevoerd voor het Jodenregister, nog niet gedefinieerd zijn. Hij 
vraagt ook om deze zaak zo vlug mogelijk te regelen, om te kunnen overgaan 
tot de uitvoering van het register en dus om aan de vraag van de bezetter te 
kunnen voldoen. [De vraag van de Feldkommandatur 675 is vermeldt in 
A001572.]. Antwerpen (20/11/1940). 1940.

1 stuk

239 "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet"; begeleidende brief van J. 
GRAULS, gouverneur van Antwerpen aan de gemeentelijke overheden van 
het arrondissement Antwerpen met de vraag van Feldkommandantur 675 
over de uitvoering van de lijsten over de verblijvende vreemdelingen en 
Joden. Antwerpen (21/11/1940). 1940.

1 stuk

240 "Aan den Heer Langenus"; brief waarin het Plaatselijk Comité van het Rode 
Kruis van België in Antwerpen de benoeming van twee dokters bevestigt die 
voor het medisch onderzoek van de vluchtelingen werden aangesteld. 
Antwerpen (28/12/1940). 1940.

1 stuk

241 "Het Vlaamsche Kruis"; brief met een lijst van de leden van het personeel 
met het oog op de dienst van 02/01/1941. Antwerpen (30/12/1940). 1940.

1 stuk

242 "Aan het Vlaamsche Kruis"; brief en een dubbel ervan aan het Rode Kruis - 
Lokaal Comité van Antwerpen met de aankondiging van het vertrek van de 
volgende trein met uitwijkelingen op 11/01/1941 en de vraag om de namen 
van de personen mee te delen die met de trein meegaan. s.l (03/01/1941). 
1941.

1 stuk

243 "Abfahrt: 04/01/1941"; lijst van de personen die meegaan met de transporten 
van 2 en 4 januari 1941. s.l (s.d.). [1941].

1 stuk
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244 "Het Vlaamsche Kruis"; begeleidende brief van het Vlaamsche Kruis met de 
lijst van personen die aangeduid zijn om mee te gaan met het transport 
uitwijkelingen op 09/01/1941. Antwerpen (07/01/1941). 1941.

1 stuk

245 "Zug vom 09/01/1941"; lijst van politieagenten en leden van het 'Vlaamsche 
Kruis' die het transport op 09/01/1941 moeten begeleiden. Antwerpen (s.d.). 
[1941].

1 stuk

246 "Zug vom 11/01/1941"; lijst van politieagenten en leden van het 'Vlaamsche 
Kruis' die het transport op 11/01/1941 moeten begeleiden. Antwerpen (s.d.). 
[1941].

1 stuk

247 "Fahrscheine für Begleitpersonen von Judentransporten"; begeleidende 
brief van de Feldkommandatur 520 bij 15 reiskaarten voor het personeel dat 
de twee transporten van uitgewezen Joden (09 en 11/01/1941) naar Limburg 
brengt (richting Hasselt - Antwerpen). Antwerpen (08/01/1941). 1941.

1 stuk

248 "Aan het Vlaamsche Kruis"; brief aan het Vlaamsche Kruis die de volgende 
trein uitwijkelingen aankondigt op 18/01/1941. Antwerpen (08/01/1941). 1941.

1 stuk

249 "Mijnheeren"; begeleidende brief aan het Rode Kruis Lokaal Comité van 
Antwerpen bij een aantal reiskaarten voor de terugreis van de begeleiders 
van de trein met Joodse uitwijkelingen van 11/01/1941 naar Limburg. 
Antwerpen (08/01/1941). 1941.

1 stuk

250 "Ik, ondergeteekende"; brief waarin Doba Dora ROZENBERGS, echtgenote 
van I. ELKES, vraagt om te worden vrijgesteld van het werk van niet-Ariërs. 
[Dit verzoek ligt in de context van de oproep voor Mechelen. Doba Dora 
ROZENBERGS, geboren op 01/03/1908, werd gedeporteerd van Mechelen 
naar Auschwitz op 26/09/1942 met het XIde konvooi, met het nummer 2461. 
Zij overleefde de deportatie niet.]. Antwerpen (29/08/1942). 1942.

1 stuk

251 "Persönlich"; brief waarin J. GRAULS vraagt aan SEYFERT, hoofd van de 
administratie van Feldkommandantur 520 om Doba Dora ROZENBERGS-
ELKES vrij te stellen voor het werk, omdat haar echtgenoot al geantwoord 
heeft op de oproep voor Mechelen. [Doba Dora ROZENBERGS, geboren op 
01/03/1908, werd gedeporteerd van Mechelen naar Auschwitz op 26/09/1942 
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met het XIde konvooi, met het nummer 2461. Zij overleefde de deportatie 
niet.]. Antwerpen (03/09/1942). 1942.

1 stuk

252 "An den Herrn Gouverneur der Provinz Antwerpen"; nota door de 
Feldkommandantur 520 als antwoord op het verzoek van J. GRAULS waarin 
de Feldkommandantur bevestigt dat Doba Dora ROZENBERG-ELKES niet 
ingeschreven is op de lijsten voor de oproep voor het werk. [Het verzoek van 
J. GRAULS is terug te vinden op 251. Doba Dora ROZENBERGS, geboren op 
01/03/1908, werd gedeporteerd van Mechelen naar Auschwitz op 26/09/1942 
met het XIde konvooi, met het nummer 2461. Zij overleefde de deportatie 
niet.]. Antwerpen (09/09/1942). 1942.

1 stuk

253 "Geachte Heer Bestuurder"; nota door J. GRAULS aan Jef VAN HOOF, 
Directeur van het Muziekconservatorium van Antwerpen, als antwoord op het 
verzoek van J. VAN HOOF ten gunste van Doba Dora ROZENBERGS-ELKES, 
bevestigt J. GRAULS dat de vrouwen nog niet opgeroepen zijn voor het werk. 
[Doba Dora ROZENBERGS, geboren op 01/03/1908, werd gedeporteerd van 
Mechelen naar Auschwitz op 26/09/1942 met het XIde konvooi, met het 
nummer 2461. Zij overleefde de deportatie niet.]. Antwerpen (11/09/1942). 
1942.

1 stuk

254 "Antwerpen Zuid"; lijst van uitgewezen Joden van Antwerpen die gedwongen 
werden om te verhuizen naar Limburg met de trein van 21/12/1940 in 
Antwerpen-Zuid. Antwerpen (december 1940). 1940.

1 omslag

d. Uitwijzingen - ingetrokken uitwijzingen

D. UITWIJZINGEN - INGETROKKEN UITWIJZINGEN
255 Ingetrokken Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 

Uitwijzingen"; begeleidende brief en 9 kopies ervan door LANGENUS aan de 
gemeentelijke overheden bij de definitieve lijsten van bevel tot uitwijziging. 
Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 omslag

256 Ingetrokken Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 
Uitwijzingen"; begeleidende brief door LANGENUS aan de gemeentelijke 
overheden bij de definitieve lijst van definitief ingetrokken uitwijzingsbevelen 
van de gemeente Berchem. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

257 Ingetrokken Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 
Uitwijzingen"; begeleidende brief door LANGENUS aan de gemeentelijke 
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overheden bij de definitieve lijst van definitief ingetrokken uitwijzingsbevelen 
van de gemeente Borgerhout. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

258 Ingetrokken Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 
Uitwijzingen"; begeleidende brief door LANGENUS aan de gemeentelijke 
overheden bij de definitieve lijst van definitief ingetrokken uitwijzingsbevelen 
van de gemeente Boom. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

259 Ingetrokken Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 
Uitwijzingen"; begeleidende brief door LANGENUS aan de gemeentelijke 
overheden bij de definitieve lijst van definitief ingetrokken uitwijzingsbevelen 
van de gemeente Brasschaat. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

260 Ingetrokken Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 
Uitwijzingen"; begeleidende brief door LANGENUS aan de gemeentelijke 
overheden bij de definitieve lijst van definitief ingetrokken uitwijzingsbevelen 
van de gemeente Brecht. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

261 Ingetrokken Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 
Uitwijzingen"; begeleidende brief door LANGENUS aan de gemeentelijke 
overheden bij de definitieve lijst van definitief ingetrokken uitwijzingsbevelen 
van de gemeente Burcht. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

262 Ingetrokken Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 
Uitwijzingen"; begeleidende brief door LANGENUS aan de gemeentelijke 
overheden bij de definitieve lijst van definitief ingetrokken uitwijzingsbevelen 
van de gemeente Deurne. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

263 Ingetrokken Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 
Uitwijzingen"; begeleidende brief door LANGENUS aan de gemeentelijke 
overheden bij de definitieve lijst van definitief ingetrokken uitwijzingsbevelen 
van de gemeente Edegem. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

264 Ingetrokken Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 
Uitwijzingen"; begeleidende brief door LANGENUS aan de gemeentelijke 
overheden bij de definitieve lijst van definitief ingetrokken uitwijzingsbevelen 
van de gemeente Ekeren. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk
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265 Ingetrokken Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 
Uitwijzingen"; begeleidende brief door LANGENUS aan de gemeentelijke 
overheden bij de definitieve lijst van definitief ingetrokken uitwijzingsbevelen 
van de gemeente Essen. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

266 Ingetrokken Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 
Uitwijzingen"; begeleidende brief door LANGENUS aan de gemeentelijke 
overheden bij de definitieve lijst van definitief ingetrokken uitwijzingsbevelen 
van de gemeente Hoboken. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

267 Ingetrokken Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 
Uitwijzingen"; begeleidende brief door LANGENUS aan de gemeentelijke 
overheden bij de definitieve lijst van definitief ingetrokken uitwijzingsbevelen 
van de gemeente Kontich. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

268 Ingetrokken Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 
Uitwijzingen"; begeleidende brief door LANGENUS aan de gemeentelijke 
overheden bij de definitieve lijst van definitief ingetrokken uitwijzingsbevelen 
van de gemeente Mortsel. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

269 Ingetrokken Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 
Uitwijzingen"; begeleidende brief door LANGENUS aan de gemeentelijke 
overheden bij de definitieve lijst van definitief ingetrokken uitwijzingsbevelen 
van de gemeente Niel (?). Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

270 Ingetrokken Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 
Uitwijzingen"; begeleidende brief door LANGENUS aan de gemeentelijke 
overheden bij de definitieve lijst van definitief ingetrokken uitwijzingsbevelen 
van de gemeente Ranst. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

271 Ingetrokken Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 
Uitwijzingen"; begeleidende brief door LANGENUS aan de gemeentelijke 
overheden bij de definitieve lijst van definitief ingetrokken uitwijzingsbevelen 
van de gemeente Schelle. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

272 Ingetrokken Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 
Uitwijzingen"; begeleidende brief door LANGENUS aan de gemeentelijke 
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overheden bij de definitieve lijst van definitief ingetrokken uitwijzingsbevelen 
van de gemeente Schoten. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

273 Ingetrokken Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 
Uitwijzingen"; begeleidende brief door LANGENUS aan de gemeentelijke 
overheden bij de definitieve lijst van definitief ingetrokken uitwijzingsbevelen 
van de gemeente Wilrijk. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

274 Ingetrokken Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 
Uitwijzingen"; begeleidende brief door LANGENUS aan de gemeentelijke 
overheden bij de definitieve lijst van definitief ingetrokken uitwijzingsbevelen 
van de gemeente Wommelgem. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

275 Ingetrokken Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 
Uitwijzingen"; begeleidende brief door LANGENUS aan de gemeentelijke 
overheden bij de definitieve lijst van definitief ingetrokken uitwijzingsbevelen 
van de gemeente Zwijndrecht. Antwerpen (27/08/1941). 1941.

1 stuk

e. Uitwijzingen - zonder titel

E. UITWIJZINGEN - ZONDER TITEL
276 Uitwijzingen - zonder titel. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 

Vreemdelingen - Uitwijzingen"; brief van J. GRAULS aan de gemeenten in de 
provincie Antwerpen. Vele personen, die het onderwerp zijn van een 
uitwijzingsbevel, hebben illegaal de gemeentes waar zij verbleven verlaten, 
zonder de verandering van hun adres aan te geven. J. GRAULS raadt de 
gemeentebesturen aan om klacht neer te leggen tegen deze personen. 
Antwerpen (13/02/1941). 1941.

1 stuk

277 Uitwijzingen - zonder titel. "Afschrift"; brief van W. JEHAES, burgemeester 
van Hoeselt aan de hoofdpolitiecommissaris van Antwerpen, waarin hij de 
aanwezigheid van vreemdelingen meldt die niet het onderwerp zijn van 
uitwijzing naar Limburg, op grondgebied van zijn gemeente. Hoeselt 
(10/03/1941). 1941.

2 stukken

278 Uitwijzingen - zonder titel. "Den heer Feldkommandant"; begeleidende brief 
van J. GRAULS aan de Feldkommandantur. Dit is een brief bij de brief van de 
burgemeester van Hoeselt, overgedragen door de Gouverneur van de 
Provincie. [De brief van de burgemeester van Hoeselt is terug te vinden op 
AOO1628.]. Antwerpen (14/03/1941). 1941.
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2 stukken

279 Uitwijzingen - zonder titel. "An den Herrn Gouverneur der Provinz"; nota van 
de Feldkommandantur 520 aangaande de vreemdelingen die zich in Limburg 
bevinden, zonder het onderwerp te zijn van een uitwijzingsbevel, en de 
partner of echtgeno(o)t(e) van de personen die uitgewezen zijn. "Im Interesse 
der Disziplin wurde diesen Personen der Aufenthalt in der Nähe der 
Ausgewiesenen untersagt". Antwerpen (12/04/1941). 1941.

1 stuk

280 Uitwijzingen - zonder titel. "Afschrift"; 2 brieven van de gemeente Berchem 
aan de provincie Antwerpen over de adresverandering van Salomon 
RUMSTEIN. Berchem (04/06/1941). 1941.

2 stukken

281 Uitwijzingen - zonder titel. "Aan het Gemeentebestuur van Berchem"; brief 
van J. GRAULS aan de gemeente Berchem over de adresverandering van 
Salomon RUMSTEIN. J. GRAULS raadt aan het gemeentebestuur van 
Berchem aan om een proces-verbaal op te stellen tegen Salomon 
RUMSTEIN. Antwerpen (09/06/1941). 1941.

1 stuk

282 Uitwijzingen - zonder titel. "Dringend"; 3 brieven van J. GRAULS aan de 
gemeente Berchem over de illegale adresverandering van Szmul HERCIGER 
(overlevende). J. GRAULS raadt aan het gemeentebestuur van Berchem aan 
om een proces-verbaal op te stellen tegen Szmul HERCIGER. [Szmul 
HERCIGER is een overlevende.]. Antwerpen (07-11/06/1941). 1941.

3 stukken

283 Uitwijzingen - zonder titel. "An den Herrn Gouverneur der Provinz"; nota van 
de Feldkommandatur 520 aan J. GRAULS waarin de Feldkommandantur 520 
het feit benadrukt dat een aantal vreemdelingen, die het onderwerp zijn van 
een uitwijzingsbevel uit Antwerpen, onderworpen zijn aan dit bevel en dat zij 
illegaal hun woonplaats verlaten hebben. De Feldkommandantur verzoekt 
aan de gemeentebesturen om de zaken van de betreffende personen door te 
sturen. Antwerpen (11/06/1941). 1941.

1 stuk

284 Uitwijzingen - zonder titel. "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet - 
Uitwijzingen"; Geheel van 14 brieven van J. GRAULS aan de gemeentelijke 
overheden van de provincie Antwerpen. Op vraag van Feldkommandantur 520 
over het feit dat een aantal vreemdelingen het onderwerp zijn van een 
uitwijzingsbevel uit Antwerpen, zijn zij onderworpen aan dit bevel en hebben 
zij illegaal hun woning verlaten zonder iets te laten weten, vraagt J. GRAULS 
aan de gemeentebesturen van Antwerpen, Boom, Borsbeek, Brasschaat, 
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Brecht, Broechem, Burcht, Deurne, Edegem, Ekeren, Essen, Halle, 
Hemiksem, Hoboken, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Merksem, Mortsel, 
Niel, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wilrijk, Wommelgem, 
Zandhoven en Zwijndrecht om zo vlug mogelijk de nieuwe adressen van deze 
personen te melden aan Feldkommandantur 520. [De vraag van de 
Feldkommandatur 520 is terug te vinden op A001635]. Antwerpen 
(14/07/1941). 1941.

1 omslag

285 Uitwijzingen - zonder titel. "Den Heer Gouverneur der Provincie te 
Antwerpen"; brief van het gemeentebestuur van Wommelgem aan J. 
GRAULS. Op vraag van J. GRAULS om zo vlug mogelijk de 
Feldkommandantur 520 te informeren over de nieuwe adressen van de 
vreemdelingen, die het onderwerp waren van een uitwijzingsbevel uit 
Antwerpen en die zijn onderworpen aan dit bevel omdat zij zonder te 
verwittigen hun woning verlaten hebben, meldt het gemeentebestuur van 
Wommelgem de zaak van Erna WEISSFELD en haar dochter Erika KANN, 
beide vertrokken naar Schaarbeek. Wommelgem (17/07/1941). 1941.

1 stuk

286 Uitwijzingen - zonder titel. "Den Heer Feldkommandant"; brief van J. 
GRAULS aan de Feldkommandantur 520 over de illegale adresverandering 
van Erna WEISSFELD en haar dochter Erika KANN. Antwerpen (19/07/1941). 
1941.

1 stuk

287 Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen"; nota van de gemeente 
Kapellen aan J. GRAULS over de illegale adresverandering van 
vreemdelingen met het oog op het uitwijzingsbevel in Limburg. Dit heeft zich 
niet voorgedaan in Kapellen. Kapellen (18/07/1941). 1941.

1 stuk

288 Uitwijzingen. "Mijnheer de Gouverneur"; nota van de gemeente Wilrijk aan J. 
GRAULS over de illegale adresverandering van vreemdelingen met het oog 
op het uitwijzingsbevel in Limburg. Dit heeft zich niet voorgedaan in Wilrijk. 
Wilrijk (19/07/1941). 1941.

1 stuk

289 "Provinciebestuur van Antwerpen- Kabinet"; brief van het provinciebestuur 
van Antwerpen met de vraag naar informatie over het aantal woningen, 
appartementen of kamers, gemeubeld of niet, die vrij zijn ten gevolge van de 
uitwijzing van de vreemdelingen naar Limburg. Antwerpen (s.d.). [1941].

1 stuk

290 "Lijst der ingevolge uitwijzingsbevelen vrijgekomen kamers, appartementen 
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en woningen"; brief en een dubbel ervan van het provinciebestuur van 
Antwerpen met antwoord op de vraag naar informatie over het aantal 
woningen, appartementen of kamers, gemeubeld of niet, die vrij zijn na de 
uitwijzing van de vreemdelingen naar Limburg. Het provinciebestuur 
Antwerpen inventariseert het aantal vrije woningen per gemeente. 
Antwerpen (01/03/1941). 1941.

2 stukken

291 "Provincie Antwerpen"; Formulier met antwoord op de vraag naar informatie 
over het aantal woningen, appartementen of kamers, gemeubeld of niet, die 
vrij zijn na de uitwijzing van de vreemdelingen naar Limburg. Het 
provinciebestuur Antwerpen inventariseert het aantal vrije woningen per 
gemeente. Antwerpen (s.d.). [1941].

1 stuk

f. Uitwijzingen - omzendbrief 15 februari 1941

F. UITWIJZINGEN - OMZENDBRIEF 15 FEBRUARI 1941
292 "Provinciebestuur van Antwerpen"; Omzendbrief en 14 kopies ervan waarin 

aan de gemeentebesturen van het Arrondissement Antwerpen gemeld wordt 
dat zij de lijsten van de vreemdelingen moeten inleveren. Het gaat over de 
vreemdelingen die door de maatregelen onderworpen zijn en die illegaal van 
adres veranderd zijn. Deze nieuwe lijsten moeten de namen van 
vreemdelingen bevatten die zich op het grondgebied van de gemeenten 
bevinden toen zij niet correct ingeschreven waren. Antwerpen (15/02/1941). 
1941.

1 omslag

293 "Gemeentebestuur Viersel - Kabinet"; brief als antwoord van het 
gemeentebestuur van Viersel op de omzendbrief van J. GRAULS op 
15/02/1941. Er zijn geen wijzigingen te melden met betrekking tot de lijst van 
vreemdelingen. [De omzendbrief van J. GRAULS op 15/02/1941 is terug te 
vinden in 292]. Viersel (17/02/1941). 1941.

1 stuk

294 "Mijnheer de Gouverneur"; nota met het antwoord van het gemeentebestuur 
van Brecht op de omzendbrief van J. GRAULS op 15/02/1941. De nieuwe lijst 
werd al overgemaakt aan het vreemdelingenbureel van de stad Antwerpen. 
[De omzendbrief van J. GRAULS op 15/02/1941 is terug te vinden in 292.]. 
Brecht (20/02/1941). 1941.

1 stuk

295 "Provinciebestuur van Antwerpen - kabinet"; nota met het antwoord van het 
gemeentebestuur van Berendrecht op de omzendbrief van J. GRAULS op 
15/02/1941. De nieuwe lijst werd al overgemaakt aan het 
vreemdelingenbureel van de stad Antwerpen. [De omzendbrief van J. 
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GRAULS op 15/02/1941 is terug te vinden in 292]. Berendrecht (19/02/1941). 
1941.

1 stuk

296 Ordemaatregelen - Bezetting - Joden & Vreemdeling 1940-1944 - 
Vreemdelingen III - Uitwijzingen. "Provinciebestuur van Antwerpen - 
kabinet"; nota met het antwoord van het gemeentebestuur van Wijnegem op 
de omzendbrief van J. GRAULS op 15/02/1941. Er zijn geen wijzigingen te 
melden met betrekking tot de lijst van vreemdelingen. [De omzendbrief van 
J. GRAULS op 15/02/1941 is terug te vinden in 292]. Wijnegem (19/02/1941). 
1941.

1 stuk

g. Uitwijzingen - omzendbrief 20 november 1940

G. UITWIJZINGEN - OMZENDBRIEF 20 NOVEMBER 1940
297 "Provinciebestuur van Antwerpen - kabinet"; brief waarin de 

Feldkommandantur 675 aan de gouverneur van de Provincie Antwerpen 
vraagt om een lijst door te sturen van de personen die ouder zijn dan 15 jaar 
binnen de volgende categorieën: a) Engelsen, Noren, Polen, Fransen en 
Nederlanders die na 01/01/1937 in Antwerpen wonen; b) staatlozen die de 
nationaliteit van een oorlogvoerende natie aangevraagd hebben c) 
immigranten uit Duitsland sinds 01/01/1933; d) geïmmigreerde Tsjechen na 
01/01/1938; e) Leden van het Vreemdelingenlegioen; f) zigeuners. Antwerpen 
(20/11/1940). 1940.

1 stuk

298 "Provinciebestuur van Antwerpen - kabinet"; brief met richtlijnen over de 
overdracht van de lijsten van Joden en geëmigreerde personen van Het Reich 
na 01/01/1933. Antwerpen (21/11/1940). 1940.

1 stuk

299 "Provinciebestuur van Antwerpen - kabinet"; brief van J. GRAULS aan de 
gemeentelijke overheden van de provincie Antwerpen met een herinnering 
aan het bevel tegen de gemeentebesturen van Antwerpen, Berchem, 
Brasschaat, Broechem, Oostmalle, Sint-Job-in-'t-Goor en Waarloos. Zij 
hebben nog niet gereageerd op de omzendbrief van 20 en 21/11/1940. 
Antwerpen (28/11/1940). 1940.

1 stuk

300 "Provinciebestuur van Antwerpen - kabinet"; brief met de vraag van de 
Feldkommandantur 520 aan J. GRAULS om hem ten laatste op 19/02/1941 de 
lijsten van vreemdelingen te bezorgen met het oog op de 
uitwijzingsmaatregelingen in Limburg, om ervoor te zorgen dat alle 
vreemdelingen die nog niet gesignaleerd zijn door de politie, nog kunnen 
toegevoegd worden in de lijst. Antwerpen (14/02/1941). 1941.
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2 stukken

301 "Herinnering"; brief met een lijst van gemeenten van het arrondissement 
Antwerpen die nog niet gereageerd hebben op de omzendbrief van 20 en 
21/11/1940 en naar dewelke nog een rapport moet worden gestuurd. 
Antwerpen (19/02/1941). 1941.

1 stuk

302 Brief met een lijst van gemeenten van het arrondissement Antwerpen die 
nog niet gereageerd hebben op de omzendbrief van 15/0281941 en naar 
dewelke nog een rapport moet worden gestuurd. Antwerpen (21/02/1941). 
1941.

1 stuk

303 "Aan den heer Gouverneur der Provincie te Antwerpen"; brief met een 
antwoord van de gemeente Reet op de omzendbrief van J. GRAULS van 
15/02/1941. De nieuwe lijst werd al overgemaakt aan het 
vreemdelingenbureel van de stad Antwerpen. [De omzendbrief van J. 
GRAULS op 15/02/1941 is terug te vinden op A001648.]. Reet (22/02/1941). 
1941.

2 stukken

304 "Aan den heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief met het antwoord 
van de gemeente Zoersel op de omzendbrief van J. GRAULS van 15/02/1941. 
De nieuwe lijst werd al overgemaakt aan het vreemdelingenbureel van de 
stad Antwerpen. [De omzendbrief van J. GRAULS op 15/02/1941 is terug te 
vinden op A001648.]. Zoersel (22/02/1941). 1941.

1 stuk

305 Ordemaatregelen - Bezetting - Joden & Vreemdeling 1940-1944 - 
Vreemdelingen III - Uitwijzingen. "Aan het Gemeentebestuur van Oostmalle"; 
brief van J. GRAULS met een herinnering aan het bevel tegen het 
gemeentebestuur van Oostmalle, dat zij nog niet gereageerd hebben op de 
omzendbrief van 15/02/1940. Antwerpen (27/02/1941). 1941.

1 stuk

h. Uitwijzingen - omzendbrief 13 februari 1941

H. UITWIJZINGEN - OMZENDBRIEF 13 FEBRUARI 1941
306 "Aan de heer Burgemeesters der gemeenten in de Provincie"; brief met een 

antwoord van de gemeente Emblehem op de omzendbrief van J. GRAULS van 
13/02/1941. Geen enkele inwoner van de gemeente is het onderwerp van het 
uitwijzingsbevel naar Limburg. [De omzendbrief van J. GRAULS op 
15/02/1941 is terug te vinden op A001648.]. Emblem (15/02/1941). 1941.

1 stuk
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307 "Mijnheer de Gouverneur"; brief met het antwoord van de gemeente Puurs 
op de omzendbrief van J. GRAULS van 13/02/1941. Geen enkele inwoner van 
deze gemeente heeft zijn huis verlaten zonder zich in het bevolkingsregister 
te laten afschrijven. [De omzendbrief van J. GRAULS op 15/02/1941 is terug 
te vinden op A001648.]. Puurs (15/02/1941). 1941.

1 stuk

308 "Mijnheer de Gouverneur"; brief met het antwoord van de gemeente 
Hemiksem op de omzendbrief van J. GRAULS van 13/02/1941. Michel 
OSTAZYNSKI heeft de gemeente verlaten voor 18/05/1940 zonder adres na te 
laten. Hij bevindt zich in Spanje. [De omzendbrief van J. GRAULS op 
15/02/1941 is terug te vinden op A001648.]. Hemiksem (14/02/1941). 1941.

1 stuk

309 "Aan de heer gouverneur der provincie te Antwerpen"; brief met het 
antwoord van de gemeente Burcht op de omzendbrief van J. GRAULS van 
13/02/1941. Het koppel CHAPERON-GIROUD heeft de gemeente verlaten 
voor 18/05/1940 zonder een adres na te laten. Zij bevinden zich in Frankrijk, 
in Chambéry (Savoie). [De omzendbrief van J. GRAULS op 15/02/1941 is terug 
te vinden op A001648.]. Burcht (14/02/1941). 1941.

1 stuk

310 "Mijnheer de gouverneur"; nota met het antwoord van de gemeente Ramsel 
op de omzendbrief van J. GRAULS van 13/02/1941. Geen enkele inwoner van 
de gemeente is het onderwerp van het uitwijzingsbevel naar Limburg. [De 
omzendbrief van J. GRAULS op 15/02/1941 is terug te vinden op A001648.]. 
Ramsel (14/02/1941). 1941.

1 stuk

311 "Mijnheer de gouverneur"; nota met het antwoord van de gemeente 
Houtvenne op de omzendbrief van J. GRAULIS van 13/02/1941. Geen enkele 
inwoner van de gemeente is het onderwerp van het uitwijzingsbevel naar 
Limburg. [De omzendbrief van J. GRAULS op 15/02/1941 is terug te vinden op 
A001648.]. Houtveines (?) (14/02/1941). 1941.

1 stuk

312 "Mijnheer de gouverneur"; brief met het antwoord van de gemeente 
Vlimmeren op de omzendbrief van J. GRAULIS van 13/02/1941. Geen enkele 
inwoner van de gemeente is het onderwerp van het uitwijzingsbevel naar 
Limburg. [De omzendbrief van J. GRAULS op 15/02/1941 is terug te vinden op 
A001648.]. Vlimmeren (14/02/1941). 1941.

1 stuk

313 "Aan de feldkommandantur te Antwerpen"; brief met antwoord van de 
gemeente Ravels op de omzendbrief van J. GRAULS van 13/02/194. Geen 
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enkele inwoner van de gemeente is het onderwerp van het uitwijzingsbevel 
naar Limburg. [De omzendbrief van J. GRAULS op 15/02/1941 is terug te 
vinden op A001648.]. Ravels (15/02/1941). 1941.

2 stukken

314 "Den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief met het antwoord van 
de gemeente Waarloos op de omzendbrief van J. GRAULS van 13/02/1941. 
Geen enkele inwoner van de gemeente is het onderwerp van het 
uitwijzingsbevel naar Limburg. [De omzendbrief van J. GRAULS op 
15/02/1941 is terug te vinden op A001648.]. Waarloos (15/02/1941). 1941.

1 stuk

315 "Aan den heer gouverneur der Provincie van en te Antwerpen"; brief met het 
antwoord van de gemeente Blaasveld op de omzendbrief van J. GRAULS van 
13/02/1941. Geen enkele inwoner van de gemeente is het onderwerp van het 
uitwijzingsbevel naar Limburg. [De omzendbrief van J. GRAULS op 
15/02/1941 is terug te vinden op A001648.]. Blaasveld (14/02/1941). 1941.

1 stuk

316 "Aan den heer gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief met het antwoord 
van de stad Mechelen op de omzendbrief van J. GRAULS van 13/02/1941. Een 
lijst van een twaalftal personen is bijgevoegd. [De omzendbrief van J. 
GRAULS op 15/02/1941 is terug te vinden op A001648.]. Mechelen 
(15/02/1941). 1941.

2 stukken

317 "Mijnheer"; brief met het antwoord van de gemeente Pulderbosch op de 
omzendbrief van J. GRAULS van 13/02/1941. Geen enkele inwoner van de 
gemeente is het onderwerp van het uitwijzingsbevel naar Limburg. [De 
omzendbrief van J. GRAULS op 15/02/1941 is terug te vinden op A001648.]. 
Pulderbosch (14/02/1941). 1941.

1 stuk

318 "Den heer gouverneur der Provincie"; brief met het antwoord van de 
gemeente Hoevenen op de omzendbrief van J. GRAULS van 13/02/1941. Geen 
enkele inwoner van de gemeente is het onderwerp van het uitwijzingsbevel 
naar Limburg. [De omzendbrief van J. GRAULS op 15/02/1941 is terug te 
vinden op A001648.]. Hoevenen (14/02/1941). 1941.

1 stuk

319 "Gemeente Lilloo"; brief met het antwoord van de gemeente Lilloo op de 
omzendbrief van J. GRAULS van 13/02/1941. Geen enkele inwoner van de 
gemeente is het onderwerp van het uitwijzingsbevel naar Limburg. [De 
omzendbrief van J. GRAULS op 15/02/1941 is terug te vinden op A001648.]. 
Lilloo (14/02/1941). 1941.
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1 stuk

320 "Aan den heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief met het antwoord 
van het Politiecommissariaat van Duffel op de omzendbrief van J. GRAULS 
van 13/02/1941. Geen enkele inwoner van de gemeente is het onderwerp van 
het uitwijzingsbevel naar Limburg. [De omzendbrief van J. GRAULS op 
15/02/1941 is terug te vinden op A001648.]. Duffel (14/02/1941). 1941.

1 stuk

321 "Aan den heer Gouverneur der Provincie van en te Antwerpen"; brief met het 
antwoord van de gemeente Wechelderzande op de omzendbrief van J. 
GRAULS van 13/02/1941. Geen enkele inwoner van de gemeente is het 
onderwerp van het uitwijzingsbevel naar Limburg. [De omzendbrief van J. 
GRAULS op 15/02/1941 is terug te vinden in 292]. Wechelderzande 
(15/02/1941). 1941.

1 stuk

322 "Aan den heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief met het antwoord 
van de gemeente Oelegem op de omzendbrief van J. GRAULS van 
13/02/1941. Geen enkele inwoner van de gemeente is het onderwerp van het 
uitwijzingsbevel naar Limburg. [De omzendbrief van J. GRAULS op 
15/02/1941 is terug te vinden in 292]. Oelegem (17/02/1941). 1941.

1 stuk

323 "Aan den heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief met het antwoord 
van de gemeente Zoersel op de omzendbrief van J. GRAULS van 13/02/1941. 
Geen enkele inwoner van de gemeente is het onderwerp van het 
uitwijzingsbevel naar Limburg. [De omzendbrief van J. GRAULS op 
15/02/1941 is terug te vinden in 292]. Zoersel (17/02/1941). 1941.

1 stuk

324 "Aan den heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief met het antwoord 
van de gemeente Weelde op de omzendbrief van J. GRAULS van 13/02/1941. 
Geen enkele inwoner van de gemeente is het onderwerp van het 
uitwijzingsbevel naar Limburg. [De omzendbrief van J. GRAULS op 
15/02/1941 is terug te vinden in 292]. Weelde (20/02/1941). 1941.

1 stuk

325 "Mijnheer de Gouverneur"; brief met het antwoord van de gemeente Putte op 
de omzendbrief van J. GRAULS van 13/02/1941. Geen enkele inwoner van de 
gemeente is het onderwerp van het uitwijzingsbevel naar Limburg. [De 
omzendbrief van J. GRAULS op 15/02/1941 is terug te vinden in 292]. Putte 
(22/02/1941). 1941.

1 stuk
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C. Vreemdelingenlijsten

C. VREEMDELINGENLIJSTEN
a. Antwerpen

A. ANTWERPEN
326 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Aan den heer Gouverneur der 

provincie Antwerpen"; begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. 
GRAULS bij 15 lijsten van vreemdelingen die in de Stad Antwerpen wonen 
sinds 01/01/1937. Antwerpen (28/11/1940). 1940.

1 stuk

327 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Nederlandsche 
onderdanen, boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 
Januari 1937, ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende 
op 20/11/1940"; lijst met de op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van Nederlandse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (28/11/1940). 1940.

6 stukken

328 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Poolsche onderdanen, 
boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 Januari 1937, 
ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende op 
20/11/1940"; lijst met de op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van Poolse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (28/11/1940). 1940.

1 omslag

329 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Aan den heer Gouverneur der 
Provincie Antwerpen"; begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. 
GRAULS bij 30 lijsten van vreemdelingen die sinds 01/01/1937 in de Stad 
Antwerpen wonen. Antwerpen (29/11/1940). 1940.

1 stuk

330 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Nederlandsche 
onderdanen, boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 
Januari 1937, ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende 
op 20/11/1940"; lijst met de op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van Nederlandse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
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nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (29/11/1940). 1940.

1 omslag

331 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Aan den heer gouverneur der 
Provincie Antwerpen"; begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. 
GRAULS bij 30 lijsten van vreemdelingen die sinds 01/01/1937 in de Stad 
Antwerpen wonen. Antwerpen (02/12/1940). 1940.

1 stuk

332 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Nederlandsche 
onderdanen, boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 
Januari 1937, ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende 
op 20/11/1940"; lijst met op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van Nederlandse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (02/12/1940). 1940.

1 stuk

333 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Poolsche onderdanen, 
boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 Januari 1937, 
ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende op 
20/11/1940"; lijst met op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van Poolse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (02/12/1940). 1940.

1 omslag

334 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Aan den heer Gouverneur der 
Provincie Antwerpen"; begeleidende brief door VAN PUT E. van de stad 
Antwerpen aan J. GRAULS bij 12 lijsten van vreemdelingen die sinds 
01/01/1937 in de Stad Antwerpen wonen. Antwerpen (05/12/1940). 1940.

1 stuk

335 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Fransche onderdanen, 
boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 Januari 1937, 
ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende op 
20/11/1940"; lijst met op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van Franse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
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nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (05/12/1940). 1940.

1 stuk

336 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Poolsche onderdanen, 
boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 Januari 1937, 
ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende op 
20/11/1940"; lijst met op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van Poolse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (05/12/1940). 1940.

1 stuk

337 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Nederlandsche 
onderdanen, boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 
Januari 1937, ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende 
op 20/11/1940"; lijst met op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van Nederlandse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (05/12/1940). 1940.

2 stukken

338 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Britsche onderdanen, 
boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 Januari 1937, 
ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende op 
20/11/1940"; lijst met op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van Britse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (05/12/1940). 1940.

2 stukken

339 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Noorsche onderdanen, 
boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 Januari 1937, 
ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende op 
20/11/1940"; lijst met op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van Noorse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
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Antwerpen (05/12/1940). 1940.
1 stuk

340 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Aan den heer Gouverneur der 
Provincie Antwerpen"; begeleidende brief door VAN PUT E. van de stad 
Antwerpen aan J. GRAULS bij 5 lijsten van vreemdelingen die sinds 
01/01/1937 in de Stad Antwerpen wonen. Antwerpen (30/11/1940). 1940.

1 stuk

341 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Britsche onderdanen, 
boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 Januari 1937, 
ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende op 
20/11/1940"; lijst met op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van Britse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (30/11/1940). 1940.

1 stuk

342 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Nederlandsche 
onderdanen, boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 
Januari 1937, ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende 
op 20/11/1940"; lijst met op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van Poolse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (30/11/1940). 1940.

3 stukken

343 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Poolsche onderdanen, 
boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 Januari 1937, 
ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende op 
20/11/1940"; lijst met op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van Poolse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. [Op 
vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigt de politie van de Stad 
Antwerpen een lijst van Poolse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937. Deze lijst geeft naam, voornaam, 
beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap 
van de Joodse gemeenschap weer.]. Antwerpen (30/11/1940). 1940.

1 stuk
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344 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de gouverneur"; 
begeleidende brief hoofdcommissariaat van de politie van de stad Antwerpen 
aan J. GRAULS bij de 6 lijsten van Tsjecho - Slowaakse onderdanen die sinds 
01/01/1938 ingeschreven zijn in het Vreemdelingenregister van de Stad 
Antwerpen. Antwerpen (09/12/1940). 1940.

1 stuk

345 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1938"; lijst met op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Tsjecho - slowaakse 
onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 
door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, 
beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap 
van de Joodse gemeenschap weer. Antwerpen (09/12/1940). 1940.

6 stukken

346 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van het hoofdcommissariaat van de politie van de stad 
Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijsten van Poolse onderdanen die sinds 
01/01/1937 ingeschreven zijn in het Vreemdelingenregister van de Stad 
Antwerpen. Antwerpen (09/12/1940). 1940.

1 stuk

347 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1937"; lijst met op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Poolse onderdanen, 
ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie 
van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, 
geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse 
gemeenschap weer. Antwerpen (09/12/1940). 1940.

8 stukken

348 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van het hoofdcommissariaat van de politie van de stad 
Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijsten van Franse onderdanen die sinds 
01/01/1937 ingeschreven zijn in het Vreemdelingenregister van de Stad 
Antwerpen. Antwerpen (07/12/1940). 1940.

1 stuk

349 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1937"; lijst met op vraag van het 
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Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Franse onderdanen, 
ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie 
van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, 
geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse 
gemeenschap weer. Geen enkele Jood komt voor in deze lijst. Antwerpen 
(07/12/1940). 1940.

3 stukken

350 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Aan den gouverneur der 
provincie Antwerpen"; begeleidende brief bij 6 lijsten van Staatenlozen die 
sinds 01/01/1937 in de Stad Antwerpen wonen. Antwerpen (05/12/1940). 
1940.

1 stuk

351 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Vaderlandloos 
onderdanen, boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 
Januari 1937, ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende 
op 20/11/1940"; lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van Vaderlandloze onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Geen 
enkele Jood komt voor in deze lijst. Antwerpen (05/12/1940). 1940.

6 stukken

352 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de gouverneur"; 
begeleidende brief van het gemeentebestuur van Antwerpen aan J. GRAULS 
bij 34 lijsten van Poolse onderdanen die sinds 01/01/1937 in het 
Vreemdelingenregister van de Stad Antwerpen wonen. Antwerpen 
(05/12/1940). 1940.

1 stuk

353 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1937"; lijst met de op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Poolse onderdanen, 
ouder dan 15 jaar, die sinds 01/01/1938 in het Vreemdelingenregister van 
Antwerpen ingeschreven zijn door de politie van de Stad Antwerpen. 
Antwerpen (05/12/1940). 1940.

1 omslag

354 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij 30 lijsten van 
vreemdelingen die sinds 01/01/1937 in de Stad Antwerpen wonen. Antwerpen 
(03/12/1940). 1940.
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1 stuk

355 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Nederlandsche 
onderdanen, boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 
Januari 1937, ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende 
op 20/11/1940"; lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van Nederlandse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (03/12/1940). 1940.

1 omslag

356 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Provinciebestuur van Antwerpen 
- Kabinet"; nota van het provinciebestuur van Antwerpen over de overdracht 
van de vreemdelingenlijsten aan Feldkommandantur van Antwerpen. 
Antwerpen (03/12/1940). 1940.

1 stuk

357 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de gouverneur"; 
begeleidende brief het hoofdcommissariaat van de politie van de stad 
Antwerpen aan J. GRAULS bij 17 lijsten van Nederlandse onderdanen die 
sinds 01/01/1937 in het Vreemdelingenregister van de Stad Antwerpen. 
Antwerpen (06/12/1940). 1940.

1 stuk

358 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1938 "; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Nederlandse 
onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 
door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, 
beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap 
van de Joodse gemeenschap weer. Antwerpen (06/12/1940). 1940.

1 omslag

359 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij 30 lijsten van 
vreemdelingen die sinds 01/01/1937 in de Stad Antwerpen wonen. Antwerpen 
(04/12/1940). 1940.

1 stuk

360 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Nederlandsche 
onderdanen, boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 
Januari 1937, ingeschreven in het bevolkingsregisters en alhier nog wonende 
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op 20/11/1940"; lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van Nederlandse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (04/12/1940). 1940.

1 omslag

361 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Poolsche onderdanen, 
boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 Januari 1937, 
ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende op 
20/11/1940"; lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde 
lijst van Poolse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen 
sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft 
naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en 
het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Antwerpen (04/12/1940
). 1940.

1 omslag

362 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij 13 lijsten van 
Poolse onderdanen die sinds 01/01/1937 ingeschreven zijn in het 
Vreemdelingenregister van de Stad Antwerpen. Antwerpen (10/12/1940). 
1940.

1 stuk

363 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende van Duitschland "; 
lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van 
Poolse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 
01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het 
lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Antwerpen (10/12/1940). 
1940.

1 omslag

364 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst van 
Palestijnse onderdanen die van Duitsland komen en die sinds 01/01/1937 
ingeschreven zijn in het Vreemdelingenregister van de Stad Antwerpen. 
Antwerpen (11/12/1940). 1940.

1 stuk

365 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
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15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende van Duitschland"; 
lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van 
Poolse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Briefhoofd van de burgerlijke stand van de stad Antwerpen. Antwerpen 
(11/12/1940). 1940.

1 stuk

366 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst van 
onderdanen van Guetemala die van Duitsland komen en die sinds 01/01/1937 
ingeschreven zijn in het Vreemdelingenregister van de Stad Antwerpen. 
Antwerpen (11/12/1940). 1940.

1 stuk

367 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende van Duitschland"; 
lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van 
onderdanen, ouder dan 15 jaar, uit Guatemala die van Duitsland komen en 
die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad 
Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats 
en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap 
weer. Antwerpen (11/12/1940). 1940.

1 stuk

368 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst van 
Chinese onderdanen die van Duitsland komen en die sinds 01/01/1937 
ingeschreven zijn in het Vreemdelingenregister van de Stad Antwerpen. 
Antwerpen (11/12/1940). 1940.

1 stuk

369 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende van Duitschland"; 
lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van 
Chinese onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. De lijst 
bevat twee namen van personen die geen Joden zijn. Antwerpen (11/12/1940
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). 1940.
1 stuk

370 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst van 
Tsjecho-Slowaakse onderdanen die van Duitsland komen en die sinds 
01/01/1938 ingeschreven zijn in het Vreemdelingenregister van de Stad 
Antwerpen. Antwerpen (11/12/1940). 1940.

1 stuk

371 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1938 komende uit Tsjecho-
Slowakjie"; lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde 
lijst van Tsjecho-Slowaakse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland 
komen en die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de 
Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, 
geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse 
gemeenschap weer. De lijst bevat maar één naam van een persoon die Jood 
is. Antwerpen (11/12/1940). 1940.

1 stuk

372 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Provincie van Antwerpen - 
kabinet"; nota van het provinciebestuur van Antwerpen over de overdracht 
van de vreemdelingenlijsten aan Feldkommandantur van Antwerpen. 
Antwerpen (10/12/1940). 1940.

1 stuk

373 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij 20 lijsten van 
Duitse onderdanen die van Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in de 
stad Antwerpen wonen. Antwerpen (10/12/1940). 1940.

1 stuk

374 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende van Duitschland"; 
lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van 
Duitse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (10/12/1940). 1940.

1 omslag



68 PAA981, Ordemaatregelen, Joden - Vreemdelingen, 1940-1944

375 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij 19 lijsten van 
vaderlandlozen van Poolse oorsprong die van Duitsland komen en die sinds 
01/01/1937 ingeschreven in het vreemdelingeregister van de stad Antwerpen. 
Antwerpen (10/12/1940). 1940.

1 stuk

376 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1937 "; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Poolse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (10/12/1940). 1940.

1 omslag

377 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij 19 lijsten van 
vaderlandlozen van Poolse oorsprong die van Duitsland komen en die sinds 
01/01/1937 ingeschreven in het vreemdelingeregister van de stad Antwerpen. 
Antwerpen (11/12/1940). 1940.

1 stuk

378 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1937"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Poolse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (11/12/1940). 1940.

1 omslag

379 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst van 
vaderlandlozen van Franse oorsprong die sinds 01/01/1937 ingeschreven zijn 
in het vreemdelingeregister van de stad Antwerpen. Antwerpen (11/12/1940). 
1940.

1 stuk

380 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
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vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1937"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Poolse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. De lijst 
bevat maar één naam van een niet-Joods persoon. Antwerpen (11/12/1940). 
1940.

1 stuk

381 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst van 
vaderlandlozen van Nederlandse oorsprong die sinds 01/01/1937 
ingeschreven zijn in het vreemdelingeregister van de stad Antwerpen. 
Antwerpen (11/12/1940). 1940.

1 stuk

382 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1937"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Nederlandse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die 
in Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Vijf van 
de zes personen zijn Joden. Antwerpen (11/12/1940). 1940.

1 stuk

383 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst van 
vaderlandlozen van Tsjecho-Slowaakse oorsprong die sinds 01/01/1937 
ingeschreven zijn in het vreemdelingeregister van de stad Antwerpen. 
Antwerpen (11/12/1940). 1940.

1 stuk

384 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1937 "; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Tsjecho-Slowaakse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen 
en die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad 
Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats 
en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap 
weer. De dertien personen die voorkomen op deze lijst zijn Joden. Antwerpen 
(11/12/1940). 1940.
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1 stuk

385 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij 6 lijsten van 
vreemdelingen die sinds 01/01/1937 in de stad Antwerpen wonen. Antwerpen 
(10/12/1940). 1940.

1 stuk

386 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Poolsche onderdanen, 
boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 Januari 1937, 
ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende op 
20/11/1940"; lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde 
lijst van Poolse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en 
die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad 
Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats 
en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap 
weer. Antwerpen (10/12/1940). 1940.

1 stuk

387 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemde onderdanen, 
boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 Januari 1937, 
ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende op 
20/11/1940"; lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde 
lijst van een Roemeen (1 naam) en een vaderlandloze (1 naam), ouder dan 15 
jaar, die van Duitsland komen en die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 
door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, 
beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap 
van de Joodse gemeenschap weer. Antwerpen (10/12/1940). 1940.

1 stuk

388 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Nederlandsche 
onderdanen, boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 
Januari 1937, ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende 
op 20/11/1940"; lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van Nederlandse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van 
Duitsland komen en die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie 
van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, 
geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse 
gemeenschap weer. Antwerpen (10/12/1940). 1940.

1 stuk

389 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Britsche onderdanen, 
boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 Januari 1937, 
ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende op 
20/11/1940"; lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde 
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lijst van Britse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 
01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het 
lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. De lijst bevat slechts één 
naam van een niet-Jood. Antwerpen (10/12/1940). 1940.

1 stuk

390 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vaderlandloos 
onderdanen, boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 
Januari 1937, ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende 
op 20/11/1940"; lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van vaderlandlozen, ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen 
wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst 
geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. De lijst 
bevat slechts één naam van een niet-Jood. Antwerpen (10/12/1940). 1940.

1 stuk

391 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Nederlandse onderdanen die sinds 01/01/1937 in het Vreemdelingenregister 
van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen (11/12/1940). 1940.

1 stuk

392 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1937"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Nederlandse 
onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 
door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, 
beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap 
van de Joodse gemeenschap weer. De dertien personen die voorkomen op 
deze lijst zijn Joden. Antwerpen (11/12/1940). 1940.

2 stukken

393 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Noorse onderdanen die sinds 01/01/1937 in het Vreemdelingenregister van 
de stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen (11/12/1940). 1940.

1 stuk

394 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1937"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Noorse onderdanen, 
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ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie 
van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, 
geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse 
gemeenschap weer. De lijst bevat slechts één naam van een persoon die 
niet-Jood is. Antwerpen (11/12/1940). 1940.

1 stuk

395 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Noorse onderdanen die sinds 01/01/1937 in het Vreemdelingenregister van 
de stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen (11/12/1940). 1940.

1 stuk

396 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1937"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Poolse onderdanen, 
ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie 
van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, 
geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse 
gemeenschap weer. De lijst bevat slechts één naam van een persoon die 
niet-Jood is. Antwerpen (11/12/1940). 1940.

1 stuk

397 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Poolse onderdanen die sinds 01/01/1937 in het Vreemdelingenregister van de 
stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen (11/12/1940). 1940.

1 stuk

398 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1937"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Poolse onderdanen, 
ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie 
van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, 
geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse 
gemeenschap weer. Alle personen op de lijst zijn Joden. Antwerpen 
(11/12/1940). 1940.

1 stuk

399 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Turkse onderdanen, 
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ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie 
van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, 
geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse 
gemeenschap weer. Alle personen op de lijst zijn Joden. Antwerpen (s. d.). 
s.d..

1 stuk

400 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Poolse oorsprong, die van Duitsland komen en die sinds 
01/01/1937 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (18/12/1940). 1940.

1 stuk

401 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdel. boven de 15 
jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register sedert 
1 Januari 1933 komen van uit van Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Poolse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die uit Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Alle 
personen op de lijst zijn Joden. Antwerpen (18/12/1940). 1940.

1 stuk

402 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Duitse onderdanen, die van Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in het 
Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen 
(18/12/1940). 1940.

1 stuk

403 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Duitse 
onderdanen, ouder dan 15 jaar, die uit Duitsland komen en die in Antwerpen 
wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst 
geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Buiten 
één persoon zijn alle personen op de lijst zijn Joden. Antwerpen (18/12/1940
). 1940.

1 stuk

404 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
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begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Poolse onderdanen, die van Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in het 
Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen 
(17/12/1940). 1940.

1 stuk

405 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Poolse 
onderdanen, ouder dan 15 jaar, die uit Duitsland komen en die in Antwerpen 
wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst 
geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. De twee 
personen op de lijst zijn Joden. Antwerpen (17/12/1940). 1940.

1 stuk

406 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Poolse onderdanen, die van Duitsland komen en die sinds 01/01/1937 in het 
Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen 
(17/12/1940). 1940.

1 stuk

407 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1937 komende uit Duitschland - 
Poolsche"; lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde 
lijst van Poolse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die uit Duitsland komen en 
die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad 
Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats 
en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap 
weer. De negen personen op de lijst zijn Joden. Antwerpen (17/12/1940). 
1940.

1 stuk

408 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Russische oorsprong, die van Duitsland komen en die 
sinds 01/01/1937 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (17/12/1940). 1940.

1 stuk

409 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdel. boven de 15 
jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register sedert 
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1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Russische oorsprong, ouder dan 15 jaar, die uit Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. De drie 
personen op de lijst zijn Joden. Antwerpen (17/12/1940). 1940.

1 stuk

410 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Poolse oorsprong, die van Duitsland komen en die sinds 
01/01/1937 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (17/12/1940). 1940.

1 stuk

411 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1937"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Russische oorsprong, ouder dan 15 jaar, die uit Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Alle 
personen op de lijst zijn Joden. Antwerpen (17/12/1940). 1940.

2 stukken

412 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Poolse oorsprong, die van Duitsland komen en die sinds 
01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (17/12/1940). 1940.

1 stuk

413 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. Lijst der Vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschr. in het register sedert 1 
Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Poolse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die uit Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Alle 
personen op de lijst zijn Joden. Antwerpen (17/12/1940). 1940.

2 stukken
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414 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Duitse onderdanen, die van Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in het 
Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen 
(17/12/1940). 1940.

1 stuk

415 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. Lijst der vreemdel. boven de15 
jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Duitse 
onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 
door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, 
beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap 
van de Joodse gemeenschap weer. Alle personen op de lijst zijn Joden. 
Antwerpen (17/12/1940). 1940.

2 stukken

416 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Duitse onderdanen, die van Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in het 
Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen 
(17/12/1940). 1940.

1 stuk

417 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdel. boven de 15 
jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register sedert 
1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Duitse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 
01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het 
lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. De vier personen op de lijst 
zijn Joden. Antwerpen (17/12/1940). 1940.

1 stuk

418 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Tsjecho-Slowaakse onderdanen, die van Duitsland komen en die sinds 
01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (17/12/1940). 1940.

1 stuk

419 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
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vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Tsjecho-
Slowaakse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 
01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het 
lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. De zeven personen op de 
lijst zijn Joden. Antwerpen (17/12/1940). 1940.

1 stuk

420 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Poolse onderdanen, die van Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in het 
Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen 
(14/12/1940). 1940.

1 stuk

421 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1937"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Poolse onderdanen, 
ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie 
van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, 
geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse 
gemeenschap weer. De vier personen op de lijst zijn Joden. Antwerpen 
(14/12/1940). 1940.

1 stuk

422 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Tsjecho-Slowaakse onderdanen, die van Duitsland komen en die sinds 
01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (14/12/1940). 1940.

1 stuk

423 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven 
de15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Tsjecho-
Slowaakse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 
01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het 
lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Van de 13 personen op de 
lijst zijn 12 Joods. Antwerpen (14/12/1940). 1940.

1 stuk
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424 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Duitse onderdanen, die van Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in het 
Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen 
(14/12/1940). 1940.

1 stuk

425 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Duitse 
onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 
door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, 
beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap 
van de Joodse gemeenschap weer. Van de 13 personen op de lijst zijn 12 
Joods. Antwerpen (14/12/1940). 1940.

1 stuk

426 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Poolse oorsprong, die van Duitsland komen en die sinds 
01/01/1937 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (14/12/1940). 1940.

1 stuk

427 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1937 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Poolse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 
01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het 
lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. De vier personen op de lijst 
zijn Joden. Antwerpen (14/12/1940). 1940.

1 stuk

428 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Roemeense oorsprong, die van Duitsland komen en die 
sinds 01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (14/12/1940). 1940.

1 stuk

429 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
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vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1937"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Roemeense oorsprong, ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 
01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het 
lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. De twee personen op de 
lijst zijn Joden. Antwerpen (14/12/1940). 1940.

1 stuk

430 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Poolse oorsprong, die van Duitsland komen en die sinds 
01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (14/12/1940). 1940.

1 stuk

431 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Poolse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 
01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het 
lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. De 17 personen op de lijst 
zijn Joden. Antwerpen (14/12/1940). 1940.

1 stuk

432 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Poolse oorsprong, die van Duitsland komen en die sinds 
01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (14/12/1940). 1940.

1 stuk

433 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit van Duitschland"; 
lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van 
Poolse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 
01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het 
lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Van de 34 personen op de 
lijst zijn 33 personen joods. Antwerpen (14/12/1940). 1940.

2 stukken
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434 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Poolse oorsprong, die van Duitsland komen en die sinds 
01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (16/12/1940). 1940.

1 stuk

435 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Poolse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 
01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het 
lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Alle personen op de lijst 
zijn joods. Antwerpen (16/12/1940). 1940.

7 stukken

436 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Duitse onderdanen, die van Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in het 
Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen 
(16/12/1940). 1940.

1 stuk

437 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Duitse 
onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 
door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, 
beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap 
van de Joodse gemeenschap weer. Behalve één uitzondering, zijn alle 
personen op de lijst joods. Antwerpen (16/12/1940). 1940.

4 stukken

438 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Russische oorsprong, die van Duitsland komen en die 
sinds 01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (16/12/1940). 1940.

1 stuk

439 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
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sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland - Vaderlandloozen van 
Russischen oorsprong"; lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van vaderlandlozen van Russische oorsprong, ouder dan 
15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad 
Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats 
en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap 
weer. Alle 8 personen op de lijst zijn joods. Antwerpen (16/12/1940). 1940.

1 stuk

440 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Duitse oorsprong, die van Duitsland komen en die sinds 
01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (16/12/1940). 1940.

1 stuk

441 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven 
de15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Duitse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 
01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het 
lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Alle personen op de lijst 
zijn joods. Antwerpen (16/12/1940). 1940.

1 stuk

442 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Roemeense onderdanen, die van Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in 
het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. 
Antwerpen (16/12/1940). 1940.

1 stuk

443 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van 
Roemeense onderdanen, ouder dan 15 jaar, die in Antwerpen wonen sinds 
01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het 
lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Op de lijst staat maar één 
persoon en die is joods. Antwerpen (16/12/1940). 1940.

1 stuk
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444 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Poolse onderdanen, die van Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in het 
Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen 
(16/12/1940). 1940.

1 stuk

445 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Poolse 
onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in Antwerpen 
wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst 
geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. De 15 
personen op de lijst zijn joods. Antwerpen (16/12/1940). 1940.

1 stuk

446 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Tsjecho-Slowaakse onderdanen, die van Duitsland komen en die sinds 
01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (16/12/1940). 1940.

1 stuk

447 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Tsjecho-
Slowaakse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Van de 
13 personen op de lijst zijn er 12 joods. Antwerpen (16/12/1940). 1940.

6 stukken

448 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij één lijst van 
vreemdelingen die sinds 01/01/1933 in de stad Antwerpen wonen. Antwerpen 
(14/12/1940). 1940.

1 stuk

449 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemde onderdanen, 
boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 Januari 1933, 
ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende op 
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20/11/1940"; lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde 
lijst van vreemde onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en 
die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad 
Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats 
en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap 
weer. Antwerpen (14/12/1940). 1940.

1 stuk

450 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij één lijst van 
vreemdelingen die sinds 01/01/1937 in de stad Antwerpen wonen. Antwerpen 
(14/12/1940). 1940.

1 stuk

451 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemde onderdanen, 
boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 Januari 1937, 
ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende op 
20/11/1940"; lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde 
lijst van vreemde onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en 
die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad 
Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats 
en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap 
weer. Antwerpen (14/12/1940). 1940.

1 stuk

452 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Meneer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij 7 lijsten van 
vreemdelingen die sinds 01/01/1933 in de stad Antwerpen wonen. Antwerpen 
(13/12/1940). 1940.

1 stuk

453 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemde onderdanen, 
boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 Januari 1933, 
ingeschreven in de registers en alhier nog wonende op 20/11/1940, uit 
Duitschland ingeweken"; lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van vreemde onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van 
Duitsland komen en die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie 
van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, 
geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse 
gemeenschap weer. Antwerpen (13/12/1940). 1940.

6 stukken

454 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Aan den Heer Gouverneur der 
Provincie Antwerpen"; begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. 
GRAULS bij 1 lijst van Tsjecho-Slowaakse vreemdelingen, die van Duitsland 
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komen en die sinds 01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad 
Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen (13/12/1940). 1940.

1 stuk

455 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Tsjecho-Slowakische 
onderdanen, boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 
Januari 1938, ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende 
op 20/11/1940"; lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van Tsjecho-Slowaakse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die 
van Duitsland komen en die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1938 door de 
politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, 
adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de 
Joodse gemeenschap weer. Er staat maar één Jood op deze lijst. Antwerpen 
(13/12/1940). 1940.

1 stuk

456 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst van 
Poolse onderdanen, die van Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in het 
Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen 
(13/12/1940). 1940.

1 stuk

457 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven 
de15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Poolse 
onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in Antwerpen 
wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst 
geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Er staat 
één persoon op de lijst en die is joods. Antwerpen (13/12/1940). 1940.

1 stuk

458 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Poolse oorsprong, die van Duitsland komen en die sinds 
01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (13/12/1940). 1940.

1 stuk

459 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
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Poolse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (13/12/1940). 1940.

1 stuk

460 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Duitse oorsprong, die van Duitsland komen en die sinds 
01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (13/12/1940). 1940.

1 stuk

461 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Duitse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (13/12/1940). 1940.

1 stuk

462 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Duitse onderdanen, die van Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in het 
Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen 
(13/12/1940). 1940.

1 stuk

463 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Duitse 
onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in Antwerpen 
wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst 
geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (13/12/1940). 1940.

2 stukken

464 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
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vaderlandlozen van Poolse oorsprong, die van Duitsland komen en die sinds 
01/01/1937 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (13/12/1940). 1940.

1 stuk

465 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Poolse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Alle 
personen op deze lijst zijn Joden. Antwerpen (13/12/1940). 1940.

1 stuk

466 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Roemeense onderdanen, die van Duitsland komen en die sinds 01/01/1938 in 
het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. 
Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

467 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van 
Roemeense onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die 
in Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Alle 
personen op deze lijst zijn Joden. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

468 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Roemeense oorsprong, die van Duitsland komen en die 
sinds 01/01/1938 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

469 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven 
de15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
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Roemeense oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Alle 
personen op deze lijst zijn Joden. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

2 stukken

470 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Poolse onderdanen, die van Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in het 
Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen 
(12/12/1940). 1940.

1 stuk

471 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Poolse 
onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in Antwerpen 
wonen sinds 01/01/1938 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst 
geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 omslag

472 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Poolse oorsprong, die van Duitsland komen en die sinds 
01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

473 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Poolse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (12/12/1940). 1940.

2 stukken

474 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
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vaderlandlozen van Poolse oorsprong, die van Duitsland komen en die sinds 
01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

475 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Poolse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Er staat 
één Jood op de lijst. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

476 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Tsjecho-Slowaakse onderdanen, die van Duitsland komen en die sinds 
01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

477 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Tsjecho-
Slowaakse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

478 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Tsjecho-Slowaakse onderdanen, die van Tsjechoslowakije komen en die 
sinds 01/01/1938 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

479 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1938 komende uit Tsjecho-
Slowakije"; lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde 
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lijst van Tsjecho-Slowaakse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van 
Tsjechoslowakije komen en die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1938 door 
de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, 
adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de 
Joodse gemeenschap weer. De drie personen op de lijst zijn Joden. 
Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

480 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Duitse onderdanen, die uit Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in het 
Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen 
(12/12/1940). 1940.

1 stuk

481 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Duitse 
onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in Antwerpen 
wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst 
geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

482 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Poolse onderdanen, die uit Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in het 
Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen 
(12/12/1940). 1940.

1 stuk

483 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Poolse 
onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in Antwerpen 
wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst 
geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. De drie 
personen op de lijst zijn Joden. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

484 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
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begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Hongaarse oorsprong, die uit Duitsland komen en die 
sinds 01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

485 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Hongaarse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. De 
enige persoon die op de lijst staat is Jood. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

486 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Russische oorsprong, die uit Duitsland komen en die 
sinds 01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

487 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Russische oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. De 7 
personen die op de lijst staan zijn Joden. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

488 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Duitse oorsprong, die uit Duitsland komen en die sinds 
01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

489 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
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Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Duitse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. De 4 
personen die op de lijst staan zijn Joden. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

490 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Duitse onderdanen, die uit Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in het 
Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen 
(12/12/1940). 1940.

1 stuk

491 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Duitse 
onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in Antwerpen 
wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst 
geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Slechts 
één persoon op de lijst is niet-joods. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

3 stukken

492 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Roemeensche onderdanen, die uit Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 
in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. 
Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

493 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van 
Roemeensche onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en 
die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad 
Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats 
en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap 
weer. Beide personen op de lijst zijn joods. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

494 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
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begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Roemeensche oorsprong, die uit Duitsland komen en die 
sinds 01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

495 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Roemeensche oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die 
in Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. De tien 
personen op de lijst zijn joods. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

496 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Poolse oorsprong, die uit Duitsland komen en die sinds 
01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

497 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Poolse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (12/12/1940). 1940.

3 stukken

498 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Poolse oorsprong, die uit Duitsland komen en die sinds 
01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

499 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
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Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Poolse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 omslag

500 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij 3 lijsten van 
vreemdelingen, die uit Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in de stad 
Antwerpen wonen. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

501 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemde onderdanen, 
boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 Januari 1933, 
ingeschreven in de registers en alhier nog wonende op 20/11/1940, uit 
Duitschland ingeweken"; lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van vreemde onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van 
Duitsland komen en die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie 
van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, 
geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse 
gemeenschap weer. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

3 stukken

502 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij 1 lijst van 
vreemdelingen, die sinds 01/01/1937 in de stad Antwerpen wonen. 
Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

503 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemde onderdanen, 
boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 Januari 1933, 
ingeschreven in de registers en alhier nog wonende op 20/11/1940, uit 
Duitschland ingeweken"; lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van vreemde onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van 
Duitsland komen en die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1937 door de politie 
van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, 
geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse 
gemeenschap weer. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

504 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij 2 lijsten van 
vreemdelingen, die uit het vroegere Tsechoslowakije ingeweken zijn en die 
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sinds 01/01/1938 in de stad Antwerpen wonen. G. Antwerpen (12/12/1940). 
1940.

1 stuk

505 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der Tsjecho-Slowakische 
onderdanen, boven den ouderdom van 15 jaar, in de Stad gevestigd sedert 1 
Januari 1933, ingeschreven in de bevolkingsregisters en alhier nog wonende 
op 20/11/1940"; lijst op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen 
overhandigde lijst van Tsjecho-Slowaakse uitwijkelingen, ouder dan 15 jaar, 
die van Duitsland komen en die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1938 door 
de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, 
adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de 
Joodse gemeenschap weer. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

2 stukken

506 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Duitse onderdanen, die uit Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in het 
Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen 
(12/12/1940). 1940.

1 stuk

507 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven 
de15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Duitse 
onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in Antwerpen 
wonen sinds 01/01/1938 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst 
geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 omslag

508 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Tsjecho-Slowaakse onderdanen, die uit Duitsland komen en die sinds 
01/01/1938 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

509 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Tsjecho-
Slowaakse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
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Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Twee 
van de drie personen op de lijst zijn joods. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

510 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Russische onderdanen, die uit Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in 
het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. 
Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

511 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van 
Russische onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Er staat 
slechts één persoon op de lijst en die is Jood. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

512 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Duitse oorsprong, die uit Duitsland komen en die sinds 
01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

513 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Duitse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

514 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Russische oorsprong, die uit Duitsland komen en die 
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sinds 01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

515 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen van vaderlandlozen van Russische oorsprong, 
ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in Antwerpen wonen sinds 
01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, 
voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het 
lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Er staat maar één Jood op 
de lijst. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

4 stukken

516 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Hongaarse oorsprong en van Hongaarse onderdanen, die 
uit Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in het Vreemdelingenregister 
van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

517 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Hongaarse oorsprong en van Hongaarse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die 
van Duitsland komen en die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de 
politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, 
adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de 
Joodse gemeenschap weer. Zes van de zeven personen op deze lijst zijn 
joods. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

518 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Hongaarse oorsprong, die uit Duitsland komen en die 
sinds 01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

519 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
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Hongaarse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. De vijf 
personen op deze lijst zijn joods. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

520 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Tsjecho-Slowaakse onderdanen, die uit Duitsland komen en die sinds 
01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

521 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Tsjecho-
Slowaakse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. De vijf 
personen op deze lijst zijn joods. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

3 stukken

522 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Turkse oorsprong, die uit Duitsland komen en die sinds 
01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

523 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Turkse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. De tien 
personen op deze lijst zijn joods. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

524 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
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vaderlandlozen van Tsjecho-Slowaakse oorsprong, die uit Duitsland komen 
en die sinds 01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen 
zijn ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

525 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Tsjecho-Slowaakse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen 
en die in Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad 
Antwerpen. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats 
en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap 
weer. Op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigt de politie 
van de Stad Antwerpen een lijst van Vaderlandlozen van Tsjecho-Slowaakse 
oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in Antwerpen 
wonen sinds 01/01/1933. Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, 
geboorteplaats en -datum, nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse 
gemeenschap weer. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

526 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Britse onderdanen, die uit Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in het 
Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. Antwerpen 
(12/12/1940). 1940.

1 stuk

527 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van Britse 
onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in Antwerpen 
wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. Deze lijst 
geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Vier van 
de zeven personen op de lijst zijn joods. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

528 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlandlozen van Nederlandse oorsprong, die uit Duitsland komen en die 
sinds 01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk
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529 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van vaderlandlozen van 
Nederlandse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die 
in Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Er staan 
drie Joden op de lijst. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

530 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Nederlandse onderdanen, die uit Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in 
het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. 
Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

531 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst van 
Nederlandse onderdanen, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die 
in Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Er staan 
geen Joden op de lijst. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

532 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vadelandlozen van Letlandse oorsprong, die uit Duitsland komen en die sinds 
01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

533 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst met vaderlandlozen van 
Letlandse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Er staat 
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één Jood op de lijst. Antwerpen (12/12/1940). 1940.
1 stuk

534 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Letlandse onderdanen, die uit Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in 
het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. 
Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

535 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het 
vreemdelingenregister sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst 
op vraag van het Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst met 
Letlandse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. Er staat 
één Jood op de lijst. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

536 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
vaderlanden van Duitse oorsprong, die uit Duitsland komen en die sinds 
01/01/1933 in het Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn 
ingeschreven. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk

537 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 
15 jaar, alhier woonachtig op 20/11/1940 en ingeschreven in het register 
sedert 1 Januari 1933 komende uit Duitschland"; lijst op vraag van het 
Provinciebestuur Antwerpen overhandigde lijst met vaderlandlozen van 
Duitse oorsprong, ouder dan 15 jaar, die van Duitsland komen en die in 
Antwerpen wonen sinds 01/01/1933 door de politie van de Stad Antwerpen. 
Deze lijst geeft naam, voornaam, beroep, adres, geboorteplaats en -datum, 
nationaliteit en het lidmaatschap van de Joodse gemeenschap weer. 
Antwerpen (12/12/1940). 1940.

5 stukken

538 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
begeleidende brief van de stad Antwerpen aan J. GRAULS bij de lijst met 
Turkse onderdanen, die uit Duitsland komen en die sinds 01/01/1933 in het 
Vreemdelingenregister van de stad Antwerpen zijn ingeschreven. De lijst 
ontbreekt. Antwerpen (12/12/1940). 1940.

1 stuk
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539 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen - 2de Kaft. "Stad Antwerpen - 
Bureel van de Burgerlijke Stand"; nota door E. VAN PUT, ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand van de Stad Antwerpen, aan de Gouverneur van de 
Provincie Antwerpen, over de moeilijkheden die de oorzaak zijn van het 
laattijdig opsturen van de lijsten van vreemdelingen. Antwerpen (29/11/1940). 
1940.

1 stuk

540 Antwerpen. "Heer Feldkommandant"; begeleidende brief van Jan GRAULS, 
Gouverneur van de provincie Antwerpen aan de Feldkommandant van 
Antwerpen over de lijsten met vreemdelingen die in Antwerpen leven. 
Antwerpen (04/12/1940). 1940.

1 stuk

541 Antwerpen. "Lijst der vreemdelingen boven de 15 jaar, alhier woonachtig op 
20/11/1940 en ingeschreven in het Vreemdelingenregister sedert 1 Januari 
1937"; lijst waarin, op aanvraag van de Feldkommandantur van Antwerpen, 
Jan GRAULS, gouverneur van de Provincie Antwerpen, 4 lijsten geeft die 
gemaakt zijn door de politie-autoriteiten van de Stad Antwerpen. Deze lijsten 
bevatten namen van vreemdelingen en hun relatie met de joodse 
gemeenschap. Antwerpen (04/12/1940). 1940.

4 stukken

b. Andere gemeenten

B. ANDERE GEMEENTEN
542 Lettre du cabinet du Gouverneur de Province aux bourgmestres de Berchem 

et Oostmalle; Herinneringsnota aan de gemeenten van Berchem en 
Oostmalle opdat ze, op aanvraag van de bezetter, de lijsten van 
vreemdelingen aan het kabinet van de Gouverneur van de Provincie zouden 
toesturen. Antwerpen (30/11/1940). 1940.

1 stuk

543 Briefwisseling tussen verschillende gemeentebesturen, het Kabinet van het 
Provinciebestuur van Antwerpen en de Feldkommandantur Antwerpen. 
[Brieven gepaard met de lijsten van vreemdelingen ingeschreven in de 
vreemdelingenregisters van gemeenten afhankelijk van de Stad Antwerpen. 
De lijsten zijn niet toegevoegd.]. Antwerpen (23/11 au 09/12/1940). 1940.

1 omslag

544 "Gemeente Ekeren - Provincie Antwerpen"; brief door de Burgemeester van 
Ekeren aan de Gouverneur van de Provincie Antwerpen met de lijst van de 12 
Joden ingeschreven in het Jodenregister van zijn gemeente. [Volgend op de 
rondzendbrieven van 20/11, 21/11/1940 en 15/02/1941.]. Ekeren (17/02/1941). 
1941.
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1 stuk

545 Gemeentebestuur van Essen; nota, door RENIS J (?), Burgemeester van 
Essen aan de Gouverneur van de Provincie Antwerpen, die de lijst van de 
Joden van zijn gemeente vergezeld. Essen (20/12/1940). 1940.

1 stuk

546 Essen. "Lijst der op het oogenblik in deze gemeente verblijvende Joden"; lijst 
door RENIS J (?), Burgemeester van Essen, van 2 Joden wonende in zijn 
gemeente. [Volgend op de rondzendbrief van 21/11/1940, werd deze lijst 
opgemaakt. Daarop staan vermeld: naam, voornaam, beroep, adres, plaats 
en geboortedatum en nationaliteit van de personen.]. Essen (20/12/1940). 
1940.

2 stukken

547 "Gemeentebestuur van Hoboken"; nota door de Burgemeester van Hoboken 
aan de Gouverneur van de Provincie Antwerpen, die de lijst van de Joden 
ingeschreven in het Jodenregister vergezeld. Hoboken (07/12/1940). 1940.

1 stuk

548 "Lijst der vreemdelingen ingeschreven in de bevolkingsregisters van 
Hoboken"; lijst met de vreemdelingen ingeschreven in de 
bevolkingsregisters van Hoboken met een kopie van deze lijst. [Na de 
omzendbrief van 20/11/1940, geeft de burgemeester van Hoboken de lijst 
met 5 Joden, die in het vreemdelingenregister van de gemeente zijn 
ingeschreven, door. Deze lijst bevat de naam, de voornaam, het beroep, de 
plaats, de geboortedatum, het adres en de nationaliteit van de personen.]. 
Hoboken (07/12/1940). 1940.

2 stukken

549 "Bijgaande lijst III aan het Gemeentebestuur van Hoevenen"; nota van het 
kabinet van de Gouverneur van de Provincie aan het gemeentebestuur van 
Hoevenen. [Richtlijnen over de derde lijst met Duitse vreemdelingen die 
ouder zijn dan 15 en die zich sinds 01/01/1933 in de gemeente Hoevenen 
hebben gevestigd.]. Hoevenen (26/11/1940). 1940.

1 stuk

550 "Den Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief van de burgemeester 
van Hoevenen aan de Gouverneur van de provincie Antwerpen waarin staat 
dat niemand, ouder dan 15 en afkomstig van Duitsland, zich na 01/01/1933 in 
de gemeente Hoevenen heeft gevestigd. Brief. Hoevenen (28/11/1940). 1940.

1 stuk

551 "Gemeente Hoevenen - Lijst 7 - Alle Joden"; lijst van 2 Joden die in de 
gemeente Hoevenen ingeschreven zijn, die doorgestuurd werd op aanvraag 
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van het provinciebestuur Antwerpen. Hoevenen (22/11/1940). 1940.
1 stuk

552 "Gemeente Kalmthout - Zevende Lijst - Alle Joden"; lijst met de gegevens 
van 29 Joden die in de gemeente Kalmthout verblijven, en die, samen met 
een kopie van de lijst, doorgestuurd werd op aanvraag van het 
provinciebestuur van Antwerpen. Kalmthout (11/01/1940). 1940.

2 stukken

553 "Provinciebestuur van Antwerpen - Kabinet"; nota met de richtlijnen over de 
derde lijst met Duitse vreemdelingen die ouder zijn dan 15 en die zich sinds 
01/01/1933 in Kontich hebben gevestigd van het kabinet van de Gouverneur 
van de Provincie aan het gemeentebestuur van Kontich. Antwerpen 
(25/11/1940). 1940.

1 stuk

554 "Gouverneur der provincie Antwerpen"; begeleidende nota bij de lijst met 
personen (allemaal Duitsers) die ouder zijn dan 15 en die zich sinds 
01/01/1933 in de gemeente Kontich hebben gevestigd van de burgemeester 
van Kontich aan de Gouverneur de Province d'Anvers. [De lijst is niet 
sluitend.]. Kontich (27/11/1940). 1940.

1 stuk

555 "Heer Gouverneur"; lijst met vreemdelingen, die in het 
vreemdelingenregister van de gemeente Mol zijn ingeschreven van het 
Gemeentebestuur van Mol aan de Gouverneur van de Provincie Antwerpen. 
In het register is geen staatloze vreemdeling, zigeuner, Tsjech, lid van het 
Vreemdelingenlegioen of Jood ingeschreven. [Na de omzendbrief van 
21/11/1940, geeft het gemeentebestuur van Mol deze lijst door.]. Mol 
(07/12/1940). 1940.

1 stuk

556 "Lijst n° 3 - Der Vreemdelingen sedert 01/01/1933 ingeweken"; lijst met een 
kopie van de gemeente Mol met 20 vreemdelingen die sinds 01/01/1933 in 
zijn gemeente wonen die op aanvraag van het provinciebestuur Antwerpen 
doorgestuurd worden. Deze lijst bevat de naam, de voornaam, het beroep, de 
plaats, de geboortedatum, het adres, de datum van immigratie en de 
nationaliteit van de personen. Mol (s.d.). [1940]-[1941].

2 stukken

557 "Gemeentebestuur van Mol"; begeleidende nota bij de lijst met Engelse, 
Franse en Nederlandse vreemdelingen die ouder dan 15 zijn en die zich na 
01/01/1937 in de gemeente Kontich hebben gevestigd van het 
Gemeentebestuur van Mol aan de Gouverneur van de Provincie Antwerpen. 
Mol (s.d.). [1940]-[1941].
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1 stuk

558 "Lijst n° 1 der Engelsche, Fransche en Nederlanders welke zich sedert 1 
Januari 1937 in de gemeente Mol zijn komen vestigen en er hun woonplaats 
hebben"; lijst van het gemeentebestuur van Mol de lijst met Engelse, Franse 
en Nederlandse vreemdelingen, die in het vreemdelingenregister van de 
gemeente zijn ingeschreven, die wordt doorgestuurd op aanvraag van de 
gouverneur van de provincie Antwerpen. Deze lijst bevat de naam, de 
voornaam, het beroep, de plaats, de geboortedatum, het adres en de 
nationaliteit van de personen. Mol (s.d.). [1940]-[1941].

6 stukken

559 "Vreemdelingen ingeschreven in het vreemdelingenregister te Mol"; lijst 
waarin, op aanvraag van de gouverneur van de provincie Antwerpen, de 
politiecommissaris van Mol, W. TETTER, de lijst met vreemdelingen, die in 
het vreemdelingenregister van de gemeente zijn ingeschreven, doorgeeft. 
Deze lijst bevat de naam, de voornaam, het beroep, de plaats, de 
geboortedatum, de nationaliteit en de datum van inschrijving van de 
personen. Mol (06/12/1940). 1940.

1 stuk

560 "Den heer Gouverneur der Provincie te Antwerpen"; begeleidende brief van 
de eerste en derde lijsten met vreemdelingen die in Mechelen zijn 
ingeschreven (dienst Bevolking en Vreemdelingenpolitie), door de 
burgemeester van Mechelen aan de gouverneur van de provincie Antwerpen 
gezonden. [De andere lijsten (leeg) zijn niet aangekomen.]. Mechelen 
(20/12/1940). 1940.

1 stuk

561 "Stad Mechelen - Bevolking - Eerste lijst"; lijst met een kopie ervan die, op 
aanvraag van de gouverneur van de provincie Antwerpen doorgestuurd 
wordt, geeft de vreemdelingenpolitie van de Stad Mechelen de lijst met 
vreemdelingen, die in de stad zijn ingeschreven, door. Deze lijst is 
gerangschikt per nationaliteit en bevat de naam, de voornaam, het beroep, 
de plaats, de geboortedatum en het adres. Mechelen (s.d.). [1940]-[1941].

6 stukken

562 "Stad Mechelen - Politie - Eerste lijst"; lijst met een kopie van 2 pagina's, die 
op aanvraag van de gouverneur van de provincie Antwerpen doorgestuurd 
wordt, geeft de vreemdelingenpolitie van de Stad Mechelen de lijst met 
vreemdelingen, die in de stad zijn ingeschreven, door. Deze lijst is 
gerangschikt per nationaliteit en bevat de naam, de voornaam, het beroep, 
de plaats, de geboortedatum en het adres. Op. Mechelen (s.d.). [1940]-[1941].

3 stukken
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563 "Stad Mechelen - Politie - Derde lijst"; lijst met een kopie ervan, die op 
aanvraag van de gouverneur van de provincie Antwerpen doorgestuurd 
wordt, geeft de vreemdelingenpolitie van de stad Mechelen de lijst met 
vreemdelingen, die uit Duitsland komen en na 01/01/1933 in de stad zijn 
ingeschreven, door. Deze lijst bevat de naam, de voornaam, het beroep, de 
plaats, de geboortedatum, het adres en de nationaliteit van de zeven 
personen die op de lijst staan. Mechelen (s.d.). [1940]-[1941].

2 stukken

564 "Stad Mechelen - Bevolking - Derde lijst"; lijst met een kopie ervan, die op 
aanvraag van de gouverneur van de provincie Antwerpen doorgestuurd 
wordt, geeft de dienst Bevolking van de Stad Mechelen de lijst met Joden, die 
in de stad zijn ingeschreven, door. Deze lijst bevat de naam, de voornaam, het 
beroep, de plaats, de geboortedatum, de nationaliteit van de personen en de 
datum van hun inschrijving in Mechelen. Mechelen (s.d.). [1940]-[1941].

2 stukken

565 "Gemeente Heist-op-den-Berg"; begeleidende nota bij de eerste en derde 
vreemdelingenlijsten die in de gemeente Heist-op-den-Berg wonen aan de 
gouverneur van de provincie Antwerpen. [Verzonden na de omzendbrief van 
20/11/1940, die in het "Bestuurlijk Memoriaal" - 29/11/1940, n° 49, werd 
gepubliceerd.]. Heist-op-den-Berg (05/12/1940). 1940.

1 stuk

566 "Bevolking - Lijsten betreffende vreemdelingen - Eerste lijst"; lijst van de de 
dienst Bevolking van de gemeente Heist-op-den-Berg met de Nederlandse 
staatsburgers, die na 01/01/1937 in de gemeente zijn ingeschreven. Deze lijst 
bevat de naam, de voornaam, het beroep, de plaats, de geboortedatum, het 
adres en de nationaliteit van de personen. [Deze lijst is opgesteld in 
antwoord op de brief van 20/11/1940 van de gouverneur van de provincie 
Antwerpen. Hun godsdienst werd niet vermeld en op de lijst staat slechts één 
koppel.]. Heist-op-den-Berg (05/12/1940). 1940.

1 stuk

567 Lijsten betreffende vreemdelingen - Derde lijst; lijst van de dienst bevolking 
van de gemeente Heist-op-den-Berg met Joden, die na 01/01/1933 in het 
register zijn ingeschreven, door. Deze lijst bevat de naam, de voornaam, het 
beroep, de plaats, de geboortedatum, het adres en de nationaliteit van de 
personen. [Deze lijst is opgesteld in antwoord op de brief van 20/11/1940 van 
de gouverneur van de provincie Antwerpen. Hun godsdienst werd niet 
vermeld en op de lijst staat slechts één persoon.]. Heist-op-den-Berg 
(05/12/1940). 1940.

1 stuk

568 "Den Heer Gouverneur der Provincie te Antwerpen"; begeleidende brief bij 
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de zevende vreemdelingenlijst (Joden) die in de Stad Mechelen wonen, 
verzonden aan de gouverneur van de provincie Antwerpen na de omzendbrief 
van 20/11/1940 die in het "Bestuurlijk Memoriaal - 29/11/1940, n° 49, werd 
gepubliceerd. Mechelen (30/12/1940). 1940.

1 stuk

569 "Stad Mechelen - Bevolking - Zevende lijst"; lijst en een kopie ervan van de 
dienst bevolking van de stad Mechelen met Joden, die in het register zijn 
ingeschreven. Deze lijst bevat de naam, de voornaam, het beroep, de plaats, 
de geboortedatum, het adres en de nationaliteit van de personen. [Lijst 
geschreven als antwoord op de brief van 22/11/1940 van de gouverneur van 
de provincie Antwerpen.]. Mechelen (s.d.). [1940]-[1941].

2 stukken

570 "Aan den Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen te Antwerpen"; brief 
met een aanvullende wijziging aan de lijst der Joden die werd aangebracht 
door de politiecommissaris van Niel. Deze wijziging werd op 28/11/1940 aan 
de gouverneur van de provincie Antwerpen verzonden. Niel (28/11/1940). 
1940.

1 stuk

571 "Den Heer Gouverneur der Provincie te Antwerpen"; begeleidende brief bij 
de zevende lijst der Joden die zich aan het gemeentebestuur van Wilrijk 
hebben gemeld na de verordening van 28/10/1940, verzonden in antwoord 
van de brief van 22/11/1940 van de gouverneur van de provincie Antwerpen. 
Wilrijk (21/12/1940). 1940.

1 stuk

572 "Gemeente Wilrijk - Zevende lijst - Alle Joden"; lijst met een kopie van deze 
lijst waarin, in antwoord op de brief van 22/11/1940 van de gouverneur van de 
provincie Antwerpen, geeft de dienst Bevolking van de gemeente 
Wommelgem de lijst met Joden, die in het register zijn ingeschreven, door. 
Deze lijst bevat de naam, de voornaam, de plaats, de geboortedatum, het 
adres, het beroep, de datum van de immigratie in België en de nationaliteit 
van de personen. In. Wilrijk (s.d.). [1940]-[1941].

6 stukken

573 "Gemeente Wommelgem - 1e lijst"; lijst waarin, op aanvraag van de 
gouverneur van de provincie Antwerpen, de dienst Bevolking van de 
gemeente Wommelgem een overzicht geeft van de vreemdelingen (Engelsen, 
Noren, Fransen en Nederlanders), gevestigd in de gemeente sinds 
01/01/1937. Deze lijst bevat de naam, de voornaam, het beroep, het adres, de 
plaats, de geboortedatum en de nationaliteit van de personen, zonder 
vermelding van hun godsdienst. Op. Wommelgem (22/11/1940). 1940.

1 stuk
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574 "Gemeente Wommelgem - 2e lijst"; lijst waarin, op aanvraag van de 
gouverneur van de provincie Antwerpen, de dienst Bevolking van de 
gemeente Wommelgem een overzicht geeft van de staatlozen, gevestigd in 
de gemeente. Deze lijst bevat de naam, de voornaam, het beroep, het adres, 
de plaats, de geboortedatum en de nationaliteit van de personen, zonder 
vermelding van hun godsdienst. Wommelgem (22/11/1940). 1940.

1 stuk

575 "Gemeente Wommelgem - 3e lijst"; lijst waarin, op aanvraag van de 
gouverneur van de provincie Antwerpen, geeft de dienst Bevolking van de 
gemeente Wommelgem, de lijst met geïmmigreerde Duitsers na 01/01/1933 
door. Deze lijst bevat de naam, de voornaam, het beroep, het adres, de 
plaats, de geboortedatum en de nationaliteit van de personen, zonder 
vermelding van hun godsdienst. Wommelgem (22/11/1940). 1940.

1 stuk

576 Gemeente Wommelgem - 4e lijst"; lijst met de stempel van de gemeente 
Wommelgem. [Op aanvraag van de gouverneur van de provincie Antwerpen, 
geeft de dienst Bevolking van de gemeente Wommelgem de lijst met 
geïmmigreerde Tsjechen na 01/01/1933 door. Deze lijst is leeg.]. 
Wommelgem (22/11/1940). 1940.

1 stuk

577 "Gemeente Wommelgem - 5e lijst"; lijst, waarin op aanvraag van de 
gouverneur van de provincie Antwerpen, de dienst Bevolking van de 
gemeente Wommelgem de lijst geeft met voormalige leden van het 
Vreemdelingenlegioen. [Deze lijst is leeg.]. Wommelgem (22/11/1940). 1940.

1 stuk

578 "Gemeente Wommelgem - 6e lijst"; lijst waarin, op aanvraag van de 
gouverneur van de provincie Antwerpen, de dienst Bevolking van de 
gemeente Wommelgem de lijst geeft met zigeuners. [Deze lijst is leeg.]. 
Wommelgem (22/11/1940). 1940.

1 stuk

579 "Den Heer Gouverneur der Provincie te Antwerpen"; begeleidende brief met 
de zevende vreemdelingenlijst (Joden) die in de gemeente Wuustwezel 
wonen, verzonden na de omzendbrief van 20/11/1940 die in het "Bestuurlijk 
Memoriaal - 29/11/1940, n° 49, werd gepubliceerd. Wuustwezel (02/12/1940). 
1940.

1 stuk

580 "Gemeente Wuustwezel - Zevende lijst - Lijst der Joden"; lijst met een kopie 
van deze lijst die de dienst Bevolking van de gemeente Wuustwezel geeft, na 
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de omzendbrief van 20/11/1940 van de gouverneur van de provincie 
Antwerpen, de lijst met de Joden die in het register zijn ingeschreven, door. 
Deze lijst bevat de naam, de voornaam, het beroep, het adres, de plaats en 
de geboortedatum van één persoon. Wuustwezel (02/12/1940). 1940.

1 stuk

581 Omzendbrief van de gouverneur van de Provincie Antwerpen, J. GRAULS, aan 
de gemeentebesturen van het arrondissement Antwerpen. De 
Feldkommandantur 675 vraagt aan de gouverneur van de provincie 
Antwerpen om hem een lijst door te geven van personen die ouder zijn dan 
15 en die onder volgende categorieën vallen: a) Engelsen, Noren, Polen, 
Fransen, Nederlanders die zich na 01/01/1937 gevestigd hebben; b) 
Staatlozen die van een ander oorlogvoerend land afkomstig; c) Immigranten 
uit Duitsland sinds 01/01/1937; d) Immigranten uit Tsjechië na 01/01/1938; e) 
Leden van het Vreemdelingenlegioen; f) Zigeuners; g) Joden. Antwerpen 
(20/11/1940). 1940.

1 stuk

582 "Gemeente Aartselaar - 7de lijst - Joden"; brief waarin gemeentebestuur van 
Aartselaar aan J. GRAULS meldt, na de omzendbrief van 20/11/1940 van de 
gouverneur van de provincie Antwerpen, dat er geen Joden zijn ingeschreven 
in Aartselaar. Aartselaar (22/11/1940). 1940.

1 stuk

583 "Gemeente Berendrecht - Lijst van de Joden woonachtig in de gemeente 
Berendrecht"; brief waarin het gemeentebestuur meldt aan J. GRAULS, na 
de omzendbrief van 20/11/1940 van de gouverneur van de provincie 
Antwerpen, dat er geen Joden zijn ingeschreven in Berendrecht. Berendrecht 
(22/11/1940). 1940.

1 stuk

584 "Gemeente Halle - Zevende lijst"; brief waarin het gemeentebestuur meldt 
aan J. GRAULS, na de omzendbrief van 20/11/1940 van de gouverneur van de 
provincie Antwerpen, dat er geen Joden zijn ingeschreven in Halle. Halle 
(23/11/1940). 1940.

1 stuk

585 "Gemeente Hemiksem - Zevende lijst - Alle Joden, verblijf houdende ter 
gemeente Hemiksem"; brief waarin het gemeentebestuur meldt aan J. 
GRAULS, na de omzendbrief van 20/11/1940 van de gouverneur van de 
provincie Antwerpen, dat er geen Joden zijn ingeschreven in Hemiksem. 
Hemiksem (22/11/1940). 1940.

1 stuk

586 "Gemeente Hove - Lijst der Joden"; brief waarin het gemeentebestuur meldt 
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aan J. GRAULS, na de omzendbrief van 20/11/1940 van de gouverneur van de 
provincie Antwerpen, dat er geen Joden zijn ingeschreven in Hove. Hove 
(22/11/1940). 1940.

1 stuk

587 "Gemeente Lilloo - Lijst n° 7 - Lijst der Joden in de Gemeente verblijvende"; 
brief waarin het gemeentebestuur meldt aan J. GRAULS, na de omzendbrief 
van 20/11/1940 van de gouverneur van de provincie Antwerpen, dat er geen 
Joden zijn ingeschreven in Lilloo. Lilloo (21/11/1940). 1940.

1 stuk

588 "Gemeente Loenhout - Lijst der Joden, die in de gemeente Loenhout zouden 
wonen"; brief waarin het gemeentebestuur meldt aan J. GRAULS, na de 
omzendbrief van 20/11/1940 van de gouverneur van de provincie Antwerpen, 
dat er geen Joden zijn ingeschreven in Loenhout. Loenhout (22/11/1940). 
1940.

1 stuk

589 "Gemeente Niel - Lijst VII"; brief waarin het gemeentebestuur meldt aan J. 
GRAULS, na de omzendbrief van 20/11/1940 van de gouverneur van de 
provincie Antwerpen, dat er geen Joden zijn ingeschreven in Niel. Niel 
(22/11/1940). 1940.

1 stuk
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D. Verwijdering Joden uit openbare ambten en betrekkingen

D. VERWIJDERING JODEN UIT OPENBARE AMBTEN EN BETREKKINGEN
a. Arrondissement Antwerpen

A. ARRONDISSEMENT ANTWERPEN
590 "Afschrift"; brief waarin DUNTZE, militair raadgever voor de secretaris-

generaal van het Militair Bestuur, bevelhebber van Groep XII - Sociale 
Voorzorg, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid 
een compleet overzicht eist van de Joden die werken in de besturen en 
openbare instellingen om de verordening van 28/10/1940 toe te passen en de 
Joden uit deze instanties te verwijderen als personeel. Brussel (18/02/1941). 
1941.

1 stuk

591 "Aan den heer Gouverneur der Provincie Antwerpen alhier"; brief waarin 
DELWAIDE meldt aan de Gouverneur van de Provincie Antwerpen dat de 
joodse personeelsleden van de Stad hun functie hebben moeten neerleggen 
volgens de Verordening van 28/10/1940. Antwerpen (28/02/1941). 1941.

1 stuk

592 "Mijnheeren"; brief van J. GRAULS aan de administratieve gemeentelijke 
overheden van Westmeerbeek met een herinnering aan het bevel in 
tegenspraak met het gemeentebestuur van Westmeerbeek dat ze nog niet 
gereageerd hebben op de onmiddellijke uitvoering van de verordening van 
18/10/1940 over de verwijdering van de Joden bij het personeel. Antwerpen 
(06/03/1941). 1941.

1 stuk

593 "Den Heere Secretaris-Generaal van het Ministerie van Binnenlandsche 
Zaken en Volksgezondheid"; brief waarin J. GRAULS meldt aan de 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen dat de joodse personeelsleden van 
de steden Antwerpen (11 personen) en Mechelen (1 persoon) verplicht zijn 
om hun functie neer te leggen in akkoord met de verordening van 
28/10/1940. Antwerpen (11/03/1941). 1941.

1 stuk

594 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin de Secretaris-
Generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, J. 
VOSSEN, aan Jan GRAULS, Gouverneur van de provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen via de provinciale, gemeentelijke en 
intercommunale besturen. [Deze brief werd geschreven naar aanleiding van 
het in werking treden van de verordening die de Joden uit het openbaar ambt 
uitsluit.]. Brussel (22/02/1941). 1941.

1 stuk
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595 Personeel Joden. "Intercommunale maatschappijen"; lijst van 
intercommunale Maatschappijen waarvan het joods personeel onder de 
verordening valt, die de uitsluiting uit het openbaar ambt eist. s.l (s.d.). 1941.

1 stuk

596 Personeel Joden. "Heer Secretaris-Generaal"; brief waarin, als antwoord op 
de brief van J. VOSSEN, Secretaris-Generaal van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid van 22/02/1941, door Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, aan de Secretaris-Generaal gemeld 
wordt dat er geen Joden in de provinciale, gemeentelijke en intercommunale 
besturen in dienst zijn die moeten worden uitgesloten. Antwerpen 
(24/02/1941). 1941.

1 stuk

597 Personeel Joden. "Mijnheeren"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van 
de provincie Antwerpen, aan de gemeentebesturen en de intercommunale 
verenigingen vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde 
Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit 
het openbaar ambt. [Deze brief werd geschreven naar aanleiding van het in 
werking treden van de verordening die de Joden uit het openbaar ambt 
uitsluit.]. Antwerpen (24/02/1941). 1941.

1 stuk

598 Personeel Joden. "Provincie Antwerpen - Herinnering 28/02/1941 - 
04/03/1941"; Uittreksel van een formulier van het aantal joodse werknemers, 
uitgesloten uit het openbaar ambt, in de gemeentebesturen en de 
intercommunale verenigingen van de provincie Antwerpen. Antwerpen (s.d.). 
1941.

1 stuk

599 Personeel Joden. "Aan den heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt aan J. 
CEULEMANS, burgemeester van Aartselaar, om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Aartselaar 
meldt hem dat er volgens hem geen Joden in dienst zijn. Aartselaar 
(25/02/1941). 1941.

1 stuk

600 Personeel Joden. "Aan den Heer Gouverneur a.i. der Provincie Antwerpen"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
aan het schepencollege van Berchem om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. Het schepencollege van Berchem 
meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Berchem (27/02/1941). 1941.
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1 stuk

601 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt aan Jos GABRIËLS, 
burgemeester van Berendrecht, om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Berchem, Jos 
GABRIËLS, meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Berendrecht 
(26/02/1941). 1941.

1 stuk

602 Personeel Joden. "Aan den Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt aan J. 
GOOSSENS, burgemeester van Boechout, om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Boechout, 
J. GOOSSENS, meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Boechout 
(25/02/1941). 1941.

1 stuk

603 Personeel Joden. "Aan den Heer Gouverneur a.i. der Provincie Antwerpen"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
aan de burgemeester van Boom om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Boom meldt 
hem dat er geen Joden in dienst zijn. Boom (25/02/1941). 1941.

1 stuk

604 Personeel Joden. "Aan den Heer Gouverneur a.i. der Provincie Antwerpen"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
aan de burgemeester van Borgerhout, om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Borgerhout 
meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Borgerhout (27/02/1941). 1941.

1 stuk

605 Personeel Joden. "Aan het provinciebestuur van Antwerpen"; nota waarin 
Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt aan de 
burgemeester van Borsbeek, om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Borsbeek meldt 
hem dat er geen Joden in dienst zijn. Borsbeek (25/02/1941). 1941.

1 stuk

606 Personeel Joden. "Den Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief 
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waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt aan de 
burgemeester van Brasschaat, om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Brasschaat 
meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Brasschaat (25/02/1941). 1941.

1 stuk

607 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; nota waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt aan de burgemeester van 
Brecht, om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het 
openbaar ambt. De burgemeester van Brecht meldt hem dat er geen Joden 
in dienst zijn. Brecht (25/02/1941). 1941.

1 stuk

608 Personeel Joden. "Aan het provinciebestuur te Antwerpen"; nota waarin Jan 
GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt aan de 
gemeentesecretaris van Brecht, om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De gemeentesecretaris van Brecht 
meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Brecht (01/03/1941). 1941.

1 stuk

609 Personeel Joden. "Aan den Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt aan de 
burgemeester van Broechem, om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Broechem, 
CORLUY J., meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Broechem 
(25/02/1941). 1941.

1 stuk

610 Personeel Joden. "Aan den Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt aan de 
burgemeester van Burcht, DE COCK, om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Burcht meldt 
hem dat er geen Joden in dienst zijn. Burcht (25/02/1941). 1941.

1 stuk

611 Personeel Joden. "Aan den Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Deurne, A. SCHNEIDER, meldt hem dat er geen Joden in 
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dienst zijn. Deurne (26/02/1941). 1941.
1 stuk

612 Personeel Joden. "Aan den Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Edegem meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Edegem (27/02/1941). 1941.

1 stuk

613 Personeel Joden. "Aan de gemeentebesturen"; brief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, er aan herinnert om hem zo snel 
mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester 
van Hemiksem meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Antwerpen 
(28/02/1941). 1941.

1 stuk

614 Personeel Joden. "Aan den Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Edegem meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Edegem (03/03/1941). 1941.

1 stuk

615 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Ekeren 
meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Ekeren (25/02/1941). 1941.

1 stuk

616 Personeel Joden. "Mijnheeren"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van 
de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Emblehem 
meldt hem, zelfs na de omzendbrief, dat er geen Joden in dienst zijn. 
Emblehem (25/02/1942). 1942.

1 stuk

617 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
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voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Essen, 
RENIS J., meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Essen (01/03/1941). 
1941.

1 stuk

618 Personeel Joden. "Bericht aan den heer Gouverneur der Provincie"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Halle meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Halle 
(28/02/1941). 1941.

1 stuk

619 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Hemiksem 
meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Hemiksem (26/02/1941). 1941.

1 stuk

620 Personeel Joden. "Den heere Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Hoboken meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Hoboken (01/03/1941). 1941.

1 stuk

621 Personeel Joden. "Heer Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur 
van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Hoevenen meldt 
hem dat er geen Joden in dienst zijn. Hoevenen (25/02/1941). 1941.

1 stuk

622 Personeel Joden. "Den Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Hove meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Hove 
(25/02/1941). 1941.

1 stuk

623 Personeel Joden. "Mijnheeren"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van 
de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal 
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tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Kalmthout 
meldt hem, zelfs na de omzendbrief, dat er geen Joden in dienst zijn. 
Kalmthout (27/02/1941). 1941.

1 stuk

624 Personeel Joden. "Mijnheeren"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van 
de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Kalmthout 
meldt hem meer dan één keer, zelfs na de omzendbrief, dat er geen Joden in 
dienst zijn. Kalmthout (01/03/1941). 1941.

1 stuk

625 Personeel Joden. "Heer Gouverneur"; nota waarin Jan GRAULS, Gouverneur 
van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De schepen van Kappellen melden 
hem dat er geen Joden in dienst zijn. Kapellen (25/02/1941). 1941.

1 stuk

626 Personeel Joden. "Aan den Heer Gouverneur te en van Antwerpen"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Kapellen meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Kapellen (26/01/1941). 1941.

1 stuk

627 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Kontich 
meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Kontich (25/02/1941). 1941.

1 stuk

628 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Lilloo 
meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Lilloo (25/02/1941). 1941.

1 stuk

629 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; nota waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
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aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Linth meldt 
hem dat er geen Joden in dienst zijn. Linth (25/02/1941). 1941.

1 stuk

630 Personeel Joden. "Den Heer Gouverneur van de Provincie Antwerpen"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Loenhout meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Loenhout (26/02/1941). 1941.

1 stuk

631 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; nota waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van 
Massenhoven meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Massenhoven 
(25/02/1941). 1941.

1 stuk

632 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Merksem, 
A. VAN TICHEL, meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Merksem 
(26/02/1941). 1941.

1 stuk

633 Personeel Joden. "Heer Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur 
van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Mortsel meldt 
hem dat er geen Joden in dienst zijn. Mortsel (25/02/1941). 1941.

1 stuk

634 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Niel meldt 
hem dat er geen Joden in dienst zijn. Niel (25/02/1941). 1941.

1 stuk

635 Personeel Joden. "Heer Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur 
van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal 
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tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Oelegem meldt 
hem dat er geen Joden in dienst zijn. Oelegem (25/02/1941). 1941.

1 stuk

636 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Oostmalle 
meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Oostmalle (01/03/1941). 1941.

1 stuk

637 Personeel Joden. "Mijnheer"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de 
Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Pulderbosch, L. 
LENAERTS, meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Pulderbosch 
(28/02/1941). 1941.

1 stuk

638 Personeel Joden. "Aan den heer Gouverneur te Antwerpen"; brief waarin Jan 
GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel 
mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester 
van Pulle meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Pulle (25/02/1941). 
1941.

1 stuk

639 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Ranst 
meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Ranst (27/02/1941). 1941.

1 stuk

640 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; Formulier waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. A. ROELANDTS, burgemeester 
van Reet, meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. J. Reet (25/02/1941). 
1941.

1 stuk

641 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
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aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. FONTEYN, burgemeester van 
Rumst, meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Rumst (25/02/1941). 
1941.

1 stuk

642 Personeel Joden. "Mijnheer"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de 
Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Schelle meldt 
hem dat er geen Joden in dienst zijn. Schelle (26/02/1941). 1941.

1 stuk

643 Personeel Joden. "Mijnheeren"; Omzendbrief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Schilde 
meldt hem, zelfs na de omzendbrief, dat er geen Joden in dienst zijn. Schilde 
(25/02/1941). 1941.

1 stuk

644 Personeel Joden. "Aan den heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Schoten meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Schoten (27/02/1941). 1941.

1 stuk

645 Personeel Joden. "Mijnheeren"; Omzendbrief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van 's-
Gravenwezel, RUY, meldt hem, zelfs na de omzendbrief, dat er geen Joden in 
dienst zijn. 's-Gravenwezel (25/02/1941). 1941.

1 stuk

646 Personeel Joden. "Den heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; nota 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Sint-Job-in-'t-Goor meldt hem dat er geen Joden in 
dienst zijn. Sint-Job-in- 't-Goor (25/02/1941). 1941.

1 stuk
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647 Personeel Joden. "geachte Heer"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van 
de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Sint Lenaarts 
meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Sint Lenaarts (25/02/1941). 1941.

1 stuk

648 Personeel Joden. "Aan den Heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; nota 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Stabroek meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Stabroek (26/02/1941). 1941.

1 stuk

649 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. E. DE BEUKELAAR, 
burgemeester van Terhagen, meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Terhagen (25/02/1941). 1941.

1 stuk

650 Personeel Joden. "Heer Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur 
van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Viersel meldt 
hem dat er geen Joden in dienst zijn. Viersel (25/02/1941). 1941.

1 stuk

651 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Vremde, 
VAN HELLEMANS J., meldt hem, zelfs na de omzendbrief, dat er geen Joden 
in dienst zijn. Vremde (25/02/1941). 1941.

1 stuk

652 Personeel Joden. "Heer Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur 
van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. H. VAN RIET, burgemeester van 
Waarloos, meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Waarloos (25/02/1941). 
1941.

1 stuk



PAA981, Ordemaatregelen, Joden - Vreemdelingen, 1940-1944 121

653 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Westmalle 
meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Westmalle (25/02/1941). 1941.

1 stuk

654 Personeel Joden. "Heer Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur 
van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Wijnegem meldt 
hem dat er geen Joden in dienst zijn. Wijnegem (25/02/1941). 1941.

1 stuk

655 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Wilrijk 
meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Wilrijk (26/02/1941). 1941.

1 stuk

656 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. Ch. NEYBERGHS, burgemeester 
van Wommelgem meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Wommelgem 
(26/02/1941). 1941.

1 stuk

657 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van 
Wuustwezel meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Wuustwezel 
(25/02/1941). 1941.

1 stuk

658 Personeel Joden. "Heer Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur 
van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. DE MEESTER, burgemeester van 
Santhoven, meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Santhoven 
(25/02/1941). 1941.

1 stuk
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659 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Zandvliet 
meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Zandvliet (26/02/1941). 1941.

1 stuk

660 Personeel Joden. "Aan den heer Gouverneur der Provincie Antwerpen"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. S. 
JACOBS, schepen, voor de burgemeester van Zandvliet meldt hem dat er 
geen Joden in dienst zijn. Zandvliet (03/03/1941). 1941.

1 stuk

661 Personeel Joden. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het 
aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen 
voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Zoersel 
meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Zoersel (26/02/1941). 1941.

1 stuk

662 Personeel Joden. "Mijnheer"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de 
Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Zwijndrecht 
meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Zwijndrecht (25/02/1941). 1941.

1 stuk

b. Arrondissement Mechelen

B. ARRONDISSEMENT MECHELEN
663 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "heer Gouverneur"; brief 

waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Mechelen meldt hem dat er slechts een Jood tijdelijk in 
dienst was die ontslag heeft genomen. Mechelen (25/02/1941). 1941.

1 stuk

664 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
nota waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Lier meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Lier 
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(25/02/1941). 1941.
1 stuk

665 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
nota waarin an GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. H. 
LAMBRECHTS, de burgemeester van Beerzel, meldt hem dat er geen Joden 
in dienst zijn. J. Beerzel (26/02/1941). 1941.

1 stuk

666 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen - 2de Kaft - Personeel Joden - 
Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin Jan 
GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel 
mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester 
van Berlaar meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Berlaar (25/02/1941
). 1941.

1 stuk

667 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Bevel meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Bevel 
(25/02/1941). 1941.

1 stuk

668 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Heer Gouverneur"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Blaesvelt meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Blaesvelt (25/02/1941). 1941.

1 stuk

669 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheeren"; Omzendbrief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Bonheiden meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Bonheiden (28/02/1941). 1941.

1 stuk

670 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
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brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Booischot meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Booischot (25/02/1941). 1941.

1 stuk

671 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Bornem meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Bornem (25/02/1941). 1941.

1 stuk

672 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Aan het Provinciebestuur te 
Antwerpen"; nota waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie 
Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde 
Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit 
het openbaar ambt. De burgemeester van Breendonk meldt hem dat er geen 
Joden in dienst zijn. Breendonk (26/02/1941). 1941.

1 stuk

673 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Duffel meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Duffel 
(25/02/1941). 1941.

1 stuk

674 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheeren"; Omzendbrief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Gestel meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Gestel 
(25/02/1941). 1941.

1 stuk

675 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. L. 
SPITZ, de burgemeester van Hallaar meldt hem dat er geen Joden in dienst 
zijn. Hallaar (25/02/1941). 1941.
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1 stuk

676 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Geachte heer Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Heffen meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Heffen 
(25/02/1941). 1941.

1 stuk

677 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Heindonk meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Heindonk (25/02/1941). 1941.

1 stuk

678 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Heist-op-den-Berg meldt hem dat er geen Joden in dienst 
zijn. Heist-op- den-Berg (26/02/1941). 1941.

1 stuk

679 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. 
VERTONGEN (?), burgemeester van Hingene, meldt hem dat er geen Joden in 
dienst zijn. Hingene (25/02/1941). 1941.

1 stuk

680 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheeren"; Omzendbrief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. Ch. 
GOYVAERTS, burgemeester van Itegem meldt hem, zelfs na de omzendbrief, 
dat er geen Joden in dienst zijn. Itegem (25/02/1941). 1941.

1 stuk

681 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Heer Gouverneur"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
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onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Hombeek meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Hombeek (25/02/1941). 1941.

1 stuk

682 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. L. 
BORMANS (?), burgemeester van Kessel, meldt hem dat er geen Joden in 
dienst zijn. Kessel (26/02/1941). 1941.

1 stuk

683 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheeren"; brief waarin Jan 
GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel 
mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. L. HENS (?), 
burgemeester van Koningshooikt, meldt hem dat er geen Joden in dienst 
zijn. Koningshooikt (25/02/1941). 1941.

1 stuk

684 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Aan den Heer Provincie 
gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie 
Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde 
Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit 
het openbaar ambt. E. VERSCHUEREN, burgemeester van Leest, meldt hem 
dat er geen Joden in dienst zijn. Leest (26/02/1941). 1941.

1 stuk

685 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
nota waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Liezele meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Liezele (25/02/1941). 1941.

1 stuk

686 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Lippeloo meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Lippeloo (27/02/1941). 1941.

1 stuk
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687 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Mariakerke meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Mariakerke (26/02/1941). 1941.

1 stuk

688 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Aan den heer Gouverneur der 
provincie te Antwerpen"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de 
Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Nijlen meldt 
hem dat er geen Joden in dienst zijn. Nijlen (25/02/1941). 1941.

1 stuk

689 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van O.L.V. Waver meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
O.L.V. Waver (25/02/1941). 1941.

1 stuk

690 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. H. 
STEVENS, burgemeester van Oppuurs, meldt hem dat er geen Joden in 
dienst zijn. Oppuurs (25/02/1941). 1941.

1 stuk

691 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. K. 
BOGAERTS, de burgemeester van Putte meldt hem dat er geen Joden in 
dienst zijn. Putte (25/02/1941). 1941.

1 stuk

692 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Puurs meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Puurs 
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(25/02/1941). 1941.
1 stuk

693 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Rijmenam meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Rijmenam (25/02/1941). 1941.

1 stuk

694 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Heer Gouverneur"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Ruisbroek meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Ruisbroek (27/02/1941). 1941.

1 stuk

695 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Schriek meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Schriek (26/02/1941). 1941.

1 stuk

696 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Sint-Amands meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Sint-Amands (25/02/1941). 1941.

1 stuk

697 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheeren"; Omzendbrief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Sint Kathelyne-Waver meldt hem, zelfs na de 
omzendbrief, +K402 dat er geen Joden in dienst zijn. Sint Kathelyne-Waver 
(25/02/1941). 1941.

1 stuk

698 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer"; brief waarin Jan 
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GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel 
mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester 
van Tisselt meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Tisselt (25/02/1941). 
1941.

1 stuk

699 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Hooggeachte Heer"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. A. 
JANSSENS, burgemeester van Walem, meldt hem dat er geen Joden in 
dienst zijn. Walem (25/02/1941). 1941.

1 stuk

700 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
nota waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Weert meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Weert 
(26/02/1941). 1941.

1 stuk

701 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. F. 
SCHOETEN (?), burgemeester van Wiekevorst meldt hem dat er geen Joden 
in dienst zijn. Wiekevorst (25/02/1941). 1941.

1 stuk

702 Personeel Joden - Arrondissement Mechelen. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Willebroek meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Willebroek (25/02/1941). 1941.

1 stuk

c. Arrondissement Turnhout

C. ARRONDISSEMENT TURNHOUT
703 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 

brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
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burgemeester van Turnhout meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Turnhout (25/02/1941). 1941.

1 stuk

704 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Arendonk meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Arendonk (25/02/1941). 1941.

1 stuk

705 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Weledele heer Gouverneur 
der Provincie"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie 
Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde 
Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit 
het openbaar ambt. De burgemeester van Baarle-Hertog meldt hem dat er 
geen Joden in dienst zijn. Baarle-Hertog (25/02/1941). 1941.

1 stuk

706 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheeren"; Omzendbrief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Balen-Neet meldt hem dat er slechts één persoon is met 
de Duitse nationaliteit en van joodse oorsprong die in het 
vreemdelingenregister is ingeschreven, maar niet in het bevolkingsregister. 
Hij meldt ook dat er niemand van de intercommunalen in dienst is. Balen-
Neet (25/02/1941). 1941.

1 stuk

707 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Balen-Neet meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Balen-Neet (01/03/1941). 1941.

1 stuk

708 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "heer Gouverneur"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Beersse meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Beersse (25/02/1941). 1941.
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1 stuk

709 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Bouwel meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Bouwel (26/02/1941). 1941.

1 stuk

710 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "heer Gouverneur"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Desschel meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Desschel (25/02/1941). 1941.

1 stuk

711 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "heer Gouverneur"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. 
Frans HELSEN, de burgemeester van Eindhout meldt hem dat er geen Joden 
in dienst zijn. Eindhout (26/02/1941). 1941.

1 stuk

712 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "heer Gouverneur"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Geel meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Geel 
(26/02/1941). 1941.

1 stuk

713 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "heer Gouverneur"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. J. 
SMOLDERS, burgemeester van Gierle, meldt hem dat er geen Joden in 
dienst zijn. Gierle (25/02/1941). 1941.

1 stuk

714 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
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onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Grobbendonk meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Grobbendonk (25/02/1941). 1941.

1 stuk

715 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Den Heer Gouverneur der 
Provincie te Antwerpen"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de 
Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal 
tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor 
hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester van Herentals meldt 
hem dat er geen Joden in dienst zijn. Herenthals (27/02/1941). 1941.

1 stuk

716 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. E. 
LEMMENS, burgemeester van Herenthout meldt hem dat er geen Joden in 
dienst zijn. Herenthout (26/02/1941). 1941.

1 stuk

717 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Herselt meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Herselt (26/02/1941). 1941.

1 stuk

718 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Gemeente Houtvenne"; nota 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. P. 
LIEKENS, burgemeester van Houtvenne, meldt hem dat er geen Joden in 
dienst zijn. Houtvenne (25/02/1941). 1941.

1 stuk

719 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Hoogstraten meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Hoogstraten (25/02/1941). 1941.

1 stuk



PAA981, Ordemaatregelen, Joden - Vreemdelingen, 1940-1944 133

720 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheeren"; Omzendbrief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Hulshout meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Hulshout (25/02/1941). 1941.

1 stuk

721 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Kasterlee meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Kasterlee (25/02/1941). 1941.

1 stuk

722 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer"; brief waarin Jan 
GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel 
mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester 
van Lichtaart meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Lichtaart 
(25/02/1941). 1941.

1 stuk

723 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer"; brief waarin Jan 
GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel 
mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester 
van Lille meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Lille (26/02/1941). 1941.

1 stuk

724 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. J. 
BROZENS, de burgemeester van Meir meldt hem dat er geen Joden in dienst 
zijn. Meir (28/02/1941). 1941.

1 stuk

725 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
nota waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Meerhout meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Meerhout (25/02/1941). 1941.
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1 stuk

726 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. F.K. 
JESPERS, burgemeester van Meerle, meldt hem dat er geen Joden in dienst 
zijn. Meerle (27/02/1941). 1941.

1 stuk

727 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Merksplas meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Merksplas (27/02/1941). 1941.

1 stuk

728 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Heer Gouverneur"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Minderhout meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Minderhout (26/02/1941). 1941.

1 stuk

729 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
nota waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Mol meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Mol 
(26/02/1941). 1941.

1 stuk

730 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Morkhoven meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Morkhoven (25/02/1941). 1941.

1 stuk

731 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
nota waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
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onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. Alf. 
DE CEUSTER, burgemeester van Norderwijck, meldt hem dat er geen Joden 
in dienst zijn. Norderwijck (04/03/1941). 1941.

1 stuk

732 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
nota waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. J. 
VANDEN BRANDE, burgemeester van Oevel, meldt hem dat er geen Joden in 
dienst zijn. Oevel (25/02/1941). 1941.

1 stuk

733 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Olmen meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Olmen 
(26/02/1941). 1941.

1 stuk

734 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer"; brief waarin Jan 
GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel 
mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester 
van Oolen meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Oolen (26/02/1941). 
1941.

1 stuk

735 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheeren"; Omzendbrief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Oud-Turnhout meldt hem, zelfs na de omzendbrief, dat er 
geen Joden in dienst zijn. Oud-Turnhout (25/02/1941). 1941.

1 stuk

736 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Waarde Heer"; brief waarin 
Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo 
snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Poederlee meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Poederlee (25/02/1941). 1941.

1 stuk
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737 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Waarde Heer"; brief waarin 
Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo 
snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Poppel meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Poppel 
(01/03/1941). 1941.

1 stuk

738 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Gemeente Brussel"; nota 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Ramsel meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Ramsel (25/02/1941). 1941.

1 stuk

739 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
Formulier waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, 
vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het 
openbaar ambt. De burgemeester van Ravels meldt hem dat er geen Joden 
in dienst zijn. Ravels (25/02/1941). 1941.

1 stuk

740 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Heer Gouverneur"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Rethy meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Rethy 
(25/02/1941). 1941.

1 stuk

741 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Rijkevorsel meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Rijkevorsel (25/02/1941). 1941.

1 stuk

742 Vreemdelingenlijsten van stad Antwerpen - 2de Kaft - Personeel Joden - 
Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; brief waarin Jan 
GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om hem zo snel 
mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De burgemeester 
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van Tielen meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Tielen (25/02/1941). 
1941.

1 stuk

743 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. J. 
VERMEULEN, burgemeester van Tongerloo, meldt hem dat er geen Joden in 
dienst zijn. Tongerloo (27/02/1941). 1941.

1 stuk

744 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Veerle meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Veerle 
(27/02/1941). 1941.

1 stuk

745 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Varendonk meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Varendonk (26/02/1941). 1941.

1 stuk

746 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Vlimmeren meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Vlimmeren (25/02/1941). 1941.

1 stuk

747 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Vorselaar meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Vorselaar (25/02/1941). 1941.

1 stuk

748 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
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brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. 
THYS (?), burgemeester van Vorst, meldt hem dat er geen Joden in dienst 
zijn. Vorst (26/02/1941). 1941.

1 stuk

749 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Vosselaar meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Vosselaar (25/02/1941). 1941.

1 stuk

750 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. A. 
WOUTERS, burgemeester van Wechelderzande, meldt hem dat er geen 
Joden in dienst zijn. Wechelderzande (25/02/1941). 1941.

1 stuk

751 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin an GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Welde meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. J. 
Welde (25/02/1941). 1941.

1 stuk

752 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Westmeerbeek meldt hem dat er geen Joden in dienst 
zijn. Westmeerbeek (10/03/1941). 1941.

1 stuk

753 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
nota waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Westerloo meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Westerloo (27/02/1941). 1941.
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1 stuk

754 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. J. 
SYSMANS, burgemeester van Wortel, meldt hem dat er geen Joden in dienst 
zijn. Wortel (26/02/1941). 1941.

1 stuk

755 Personeel Joden - Arrondissement Turnhout. "Mijnheer de Gouverneur"; 
brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt 
om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen voor hun uitsluiting uit het openbaar ambt. De 
burgemeester van Zoerle-Parwijs meldt hem dat er geen Joden in dienst 
zijn. Zoerle-Parwijs (26/02/1941). 1941.

1 stuk

d. Intercommunales

D. INTERCOMMUNALES
756 Personeel Joden - Intercommunale Maatschapijen. "Mijnheer de 

Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie 
Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde 
Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen via intercommunale 
verenigingen voor hun uitsluiting. P.J. SCHOLIERS, vertegenwoordiger van 
'De Boomsche Beekbosschen Tuinwijk', meldt hem dat er geen Joden in 
dienst zijn. Boom (05/03/1941). 1941.

1 stuk

757 Personeel Joden - Intercommunale Maatschapijen. "Mijnheer de 
Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie 
Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde 
Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen via intercommunale 
verenigingen voor hun uitsluiting. De 'Antwerpsche Waterwerk 
Maatschappij', Intercommunale Vennootschap, meldt hem dat er geen Joden 
in dienst zijn. Antwerpen (04/03/1941). 1941.

1 stuk

758 Personeel Joden - Intercommunale Maatschapijen. "Heer Gouverneur"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen via intercommunale verenigingen voor hun 
uitsluiting. De 'Intercommunale Maatschappij van den Linker Scheldeoever', 
Intercommunale Vennootschap, meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. 
Antwerpen (03/04/1941). 1941.
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1 stuk

759 Personeel Joden - Intercommunale Maatschapijen. "Herinnering"; nota 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen via intercommunale verenigingen voor hun 
uitsluiting. Het 'Intercommunaal Godsgasthuis van Berendrecht', 
Intercommunale Vennootschap, meldt hem, zelfs na de herinneringsbrief, 
dat er geen Joden in dienst zijn. Berendrecht (01/03/1941). 1941.

1 stuk

760 Personeel Joden - Intercommunale Maatschapijen. "Geachte Heer 
Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie 
Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde 
Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen via intercommunale 
verenigingen voor hun uitsluiting. De 'Intercommunale Maatschappij voor 
Electriciteitsbedeeling - Antwerpen' meldt hem dat er geen Joden in dienst 
zijn en dat de uitvoering van het beheer en de administratie toevertrouwd is 
aan de 'Société d'Electricité de L'Escaut'. Antwerpen (27/02/1941). 1941.

1 stuk

761 Personeel Joden - Intercommunale Maatschapijen. "Heer Gouverneur"; brief 
waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, vraagt om 
hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde Joden, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mee te delen via intercommunale verenigingen voor hun 
uitsluiting. E. HUYBRECHTS, directeur van de 'Provinciale en 
Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen - PIDPA' 
meldt hem dat er geen Joden in dienst zijn. Deurne-Antwerpen (26/02/1941). 
1941.

1 stuk

762 Personeel Joden - Intercommunale Maatschapijen. "Mijnheer de 
Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie 
Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde 
Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen via intercommunale 
verenigingen voor hun uitsluiting. De zaakgelastigde van de 'Antwerpsche 
Voorsteden Intercommunale Gasbedeeling' meldt hem dat er geen Joden in 
dienst zijn. Antwerpen (27/02/1941). 1941.

1 stuk

763 Personeel Joden - Intercommunale Maatschapijen. "Mijnheer de 
Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie 
Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde 
Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen via intercommunale 
verenigingen voor hun uitsluiting. De zaakgelastigde van de 'Intercommunale 
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Vereeniging Schoolkolonie Kinderwelvaren' meldt hem dat er geen Joden in 
dienst zijn. Willebroek (27/02/1941). 1941.

1 stuk

764 Personeel Joden - Intercommunale Maatschapijen. "Mijnheer de 
Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie 
Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde 
Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen via intercommunale 
verenigingen voor hun uitsluiting. De zaakgelastigde van de 'Intercommunale 
Gasbedeeling Antwerpen-Hoboken' meldt hem dat er geen Joden in dienst 
zijn. Antwerpen (27/02/1941). 1941.

1 stuk

765 Personeel Joden - Intercommunale Maatschapijen. "Mijnheer de 
Gouverneur"; brief waarin Jan GRAULS, Gouverneur van de Provincie 
Antwerpen, vraagt om hem zo snel mogelijk het aantal tewerkgestelde 
Joden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te delen via intercommunale 
verenigingen voor hun uitsluiting. De zaakgelastigde van de 'Antwerpsche 
Regionale Gasbedeeling Intercommunale Maatschappij' meldt hem dat er 
geen Joden in dienst zijn. Antwerpen (27/02/1941). 1941.

1 stuk
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