Handleiding bij het invullen van een Getuigenisblad
De Getuigenisbladen zijn bedoeld als blijvend aandenken aan de slachtoffers van de
Holocaust. Deze bladen worden als “symbolische grafstenen” bewaard in de Hal der Namen
in Yad Vashem, Jeruzalem, om op deze wijze de slachtoffers een identiteit en waardigheid
terug te geven, die de Nazis en hun collaborateurs getracht hebben uit te wissen.
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Een Getuigenisblad moet door familie of vrienden van het slachtoffer worden
ingevuld. Gaarne duidelijk met pen in blokletters schrijven (niet met potlood).
Formulieren kunnen ook on-line worden ingediend bij www.yadvashem.org;
Elk slachtoffer moet op een apart formulier worden ingevuld. Ook kinderen
moeten op een apart formulier worden ingeschreven (als de naam onbekend is,
schrijf “kind/jongen/meisje” in de rubriek “burgerlijke staat” en “geslacht”;
vermeld eveneens de naam van de ouders.
Ook als weinig persoonlijke gegevens van het slachtoffer bekend zijn, moeten de
achternaam (of meisjesnaam) en/of voornaam alsmede vaste woon/verblijfplaats
(of geboorteplaats) worden ingevuld; iedere verdere informatie is belangrijk en
welkom. Achternamen, voornamen en plaatsnamen moeten zoveel mogelijk in de
originele spelling worden weergegeven, bij voorkeur in het Latijnse alfabet.
Mocht een foto van het slachtoffer beschikbaar zijn, graag aangehecht links
boven aan het Getuigenisblad meesturen. (U kunt de foto ook scannen).
Ook als geen exacte gegevens omtrent de omstandigheden van overlijden van het
slachtoffer bekend zijn, gaarne ‘omgekomen tijdens de Holocaust’ invullen (bv.
“Holocaust – details onbekend/waarschijnlijk gedeporteerd”).
De Getuigenisbladen van Yad Vashem zijn bedoeld als blijvend aandenken aan
degenen die tijdens de Holocaust zijn omgekomen (totaan het einde van de oorlog
aan alle fronten) – niet vóór of na deze periode (voor gegevens van overlevenden
zijn andere formulieren).
De Getuigenisbladen van Yad Vashem zijn op zuurvrij papier gedrukt waardoor
zij langer en beter bewaard kunnen blijven. Indien nodig, kunnen deze, vóór het
invullen, op wit kwaliteitspapier worden gecopieerd.
Graag elk Getuigenisblad dat wordt ingeleverd tekenen en dateren.

Getuigenisbladen die per fax of e-mail worden ingestuurd, kunnen niet worden geaccepteerd.
Ook copieën kunnen helaas niet worden geaccepteerd.
Voor verdere informatie omtrent indienen van Getuigenisbladen kunt U contact opnemen
met: tel:+972-2-6443 582; fax:+972-2-6443 579 of per e-mail:
central.database@yadvashem.org.il
Graag volledig ingevulde Getuigenisbladen – niet gevouwen - opsturen naar:
Hall of Names, Yad Vashem, P.O.Box 3477, Jerusalem 91034
Onze dank voor Uw medewerking aan deze internationale campagne om zoveel mogelijk
namen van Holocaust slachtoffers te verzamelen en in herinnering te houden.
Belangrijk: Het is niet nodig een tweede maal een Getuigenisblad voor een specifiek
Holocaust slachtoffer in te vullen - behalve als er belangrijke nieuwe informatie bekend is.
Mochten er twijfels bestaan, dan kunt U onze website raadplegen: www.yadvashem.org

