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Geacht College,
Bij deze wil ik alsnog aangifte doen van het overlijden van mijn oom Gerardus Adrianus
Korrel, geboren 15 april 1922 en overleden in het concentratiekamp Theresienstadt,
Tsjechië, op 5 mei 1945.
Gerard Korrel woonde en werkte op de boerderij in de Rondehoep west 46 in onze
gemeente toen hij op 6 juni 1944 door een razzia is opgepakt en afgevoerd.
Het was de familie bekend dat hij in kamp Buchenwald terecht is gekomen, maar daarna is
er nooit meer iets van hem vernomen.
Vanaf het einde van de oorlog en vele jaren daarna is wanhopig en aanhoudend navraag
gedaan bij diverse instanties, maar er is nooit meer iets vernomen van zoon Gerard.
Zeer recent is ons pas bekend geworden waar en wanneer Gerard Korrel in de Tweede
Wereld Oorlog is omgekomen. Dit kwam aan het licht door een bezoek aan het Nederlands
Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Gerard blijkt al vele jaren geregistreerd te staan
als oorlogsslachtoffer in één van de gedenkboeken van de Oorlogsgraven stichting.
In de bijlagen treft u een verslag aan van hetgeen wij te weten zijn gekomen door nader
onderzoek.
De familie heeft in de jaren na de oorlog bij de gemeente Ouder-Amstel geprobeerd om zoon
Gerard aan te geven als oorlogsslachtoffer. Echter, omdat er geen overlijdensdatum en
plaats bekend was, kon hij door de gemeente niet worden geplaatst op de lijst van
gevallenen.
Bij deze wil ik u verzoeken om Gerard formeel te registreren als overledene en slachtoffer
van de Tweede Wereld Oorlog. Indien binnen de gemeente, waar dan ook, ter
nagedachtenis van slachtoffers van de oorlog een lijst aanwezig is, wil ik u vragen hem op
deze gedenklijst te plaatsen.
Graag blijf ik op de hoogte van de ondernomen acties.
Bij voorbaat dank.
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