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Verzoek om toestemming tot overname van een artikel in BRES 
 
Referend aan het met u vandaag, 13 juni, gehouden telefoongesprek verzoek ik u namens het 
Bestuur van de Vereniging "Orde Der Verdraagzamen" om toestemming tot het overnemen in 
ons verenigingsblad "ODV-Nieuws" van het artikel "Telefoonlijn met het Onbekende" van 
Dick Sinnige, gepubliceerd in BRES 156 (een interview met het medium Karel van der 
Nagel).  
 
Het eerstvolgende ODV-Nieuws is gepland voor eind juli en zal in zijn geheel gewijd zijn aan 
de heer van der Nagel die op 4 juni j.l. is overleden. De heer van der Nagel is als medium 
meer dan 40 jaar werkzaam geweest, waarvan het grootste deel in dienst van de Vereniging. 
 
De oplage van het blad "ODV-Nieuws" is momenteel 160 exemplaren (het is een 
Verenigingsblad bestemd voor de leden en is niet afzonderlijk tegen betaling verkrijgbaar). 
 
Omdat veel van de lezers een hoge leeftijd hebben is het onze bedoeling om niet een gewone 
fotokopie te maken, maar om de tekst van het artikel opnieuw in een voor het blad 
gebruikelijk groter lettertype weer te geven. Wij zullen het artikel volledig weergeven,  
inclusief de inleiding en de noten, maar exclusief het allerlaatste gedeelte dat uitsluitend 
informatie bevat over de Orde Der Verdraagzamen en daarom - uiteraard - niet nodig is voor 
de leden van de Vereniging. 
 
Mogelijk (dat hangt af van de kwaliteit van de fotokopieermachine en van de ruimte die er  
voor blijkt te zijn), willen wij ook de illustraties bij het artikel plaatsen. Als het niet goed lukt, 
zullen wij in elk geval niet zonder uw toestemming bij het artikel andere illustraties plaatsen. 
 
Uiteraard zullen wij de bron vermelden:  (BRES 156, Onafhankelijk tijdschrift over 
keerpunten in mens en cultuur, oktober/november 1992, ISSN 0165 - 7798) en krijgt u een 
exemplaar van het blad toegestuurd. 
 
Ik dank u hierbij voor uw mondeling reeds gegeven voorlopige toezegging in de verwachting 
dat de leden van de Vereniging het artikel zeer op prijs zullen stellen en wetende dat de leden 
het ook altijd zeer op prijs hebben gesteld dat in BRES o.m. door Simon Vinkenoog 
regelmatig melding werd gemaakt van de Vereniging (de Vereniging mag van de Orde zelf 
geen reclame maken). 
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