Verhaal van Nel over haar broer Tom Olie
Nel heeft naarmate ze ouder wordt, steeds sterker de behoefte gevoeld om het graf van haar
broer Tom in Frankfurt am Main eens te bezoeken. In 1943 is Tom opgeroepen om in
Duitsland te gaan werken. Hij was ongeveer 7 maanden in Stuttgart toen hij daar op 20-jarige
leeftijd overleden en begraven is. Later is hij herbegraven in Frankfurt am Main.
Nel heeft heel goede herinneringen aan hun jeugd samen.
Met het overlijden van haar Moeder op 5 januari 1999 is ze
ook haar laatste familielid kwijtgeraakt. Ze mist een broer of
zus om gezamenlijke herinneringen op te kunnen halen.
Familie van vader of moederskant heeft ze verder niet. Bij
veel gelegenheden kwam Tom in gedachten weer boven en
voelde ze het gemis sterker.
Nel was blij verrast toen Hans haar voorstelde om met z’n
vieren naar Frankfurt te gaan. Dat is gebeurd op Hemelvaartsdag 28 mei 2003 en de dag erna. Dat waren twee heel
goede dagen.
Nel heeft de behoefte om datgene wat ze zich herinnert over
Tom en hun beider jeugd op papier te zetten, omdat ze zich
bewust is, dat zij de enige is die daar nog iets over weet.
Met dit document blijven deze herinneringen bewaard voor
kinderen en kleinkinderen.
Thomas Olie, 1943

Tom (Thomas) Olie werd op 23 februari 1923 in Amsterdam
geboren en zijn zus Nel (Petronella) op 5 februari 1926 ook in
Amsterdam. Ze hebben daar op verschillende adressen
gewoond oa. op de 2e Nassaustraat en de Rijpgracht. Vader
was kok bij de Volksgaarkeuken in de Spuistraat en moeder
had enkele werkhuizen. Als broer en zus maakten zij aanvankelijk vaak ruzie, maar naarmate ze ouder werden konden ze
meer van elkaar verdragen en trokken ze op het laatst zelfs
veel met elkaar op.
Tom ging na de Lagere School naar de ULO. In het laatste jaar
zakte hij voor z’n examen. Hij was toen 17 jaar en besloot te
gaan werken. Nel kreeg op haar 14e een baan als dienstmeisje
in Amsterdam-Zuid. Ze was heel blij, dat ze van school mocht
om te gaan werken en geld te verdienen. Tom kreeg een baan
als kantoorbediende bij Rath en Doodeheefver in Amsterdam.
Een bedrijf dat behang produceerde. Tom nam soms een
stalenboek met stukjes behang
mee om thuis te laten zien.
Het gezinsleven was goed en gezellig. Als je ze met z’n vieren
tegenkwam, kon je ze uittekenen: Tom naast z’n moeder en
Nel naast haar vader. Tom leerde schaken van z’n vader en
samen gingen ze naar een schaakclub bij hen in de buurt.
Nel Olie, 1943

Tom en zijn vader
Hij deelde zijn vrije tijd ook steeds meer met z’n zus en ze
ondernamen allerlei sportieve activiteiten samen, zoals: korfballen, zwemmen en schaatsen op
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de kunstijsbaan in de Apollohal in Amsterdam-Zuid en ’s
winters als het kon op de grachten.Op 10 mei 1940 brak voor
Nederland de oorlog uit. De overmacht van de Duitsers was
zo groot, dat al op 15 mei, na een groot bombardement op
Rotterdam, werd gecapituleerd. Nederland werd bezet. Er
brak een angstige tijd aan. Ramen moesten worden
verduisterd in verband met mogelijke luchtaanvallen door de
geallieerden. Joden en hun gezinnen werden geregistreerd om
later weggevoerd te worden. Iedereen kreeg een
persoonsbewijs, waar distributiebonnen op verkrijgbaar
waren, waarmee je kleding en voedingswaren in afgepaste
hoeveelheden kon verkrijgen. Het gevolg was, dat de
bevolking zich tegen allerlei maatregelen wilde verzetten en
er eensgezindheid werd gekweekt. Ook binnen gezinnen was
men meer op elkaar aangewezen en werden familiebanden
slaapplaats in de barak, uit Tom zijn
schetsboek
nauwer aangetrokken. De familiebanden bij de ouders van
Tom en Nel waren om persoonlijke redenen echter al langere
tijd vrijwel verbroken. Daarom waren ze als gezin sterk op
elkaar aangewezen.
In die oorlogsjaren was Vader veel van huis in verband met
z’n werk als kok. Ook op zondag moest hij vaak werken.
Moeder was thuis om de dagelijkse gang van zaken te regelen
en aandacht aan de kinderen te schenken. Voor Nel werd het
beangstigend om naar haar werkadres te gaan op de fiets. Toen
de oorlog uitbrak is ze met dat werk gestopt; ze had er 3
maanden gewerkt.
Toen mannen en jongens boven de 18 jaar werden opgeroepen
voor de “Arbeitseinsatz”in Duitsland brak er een spannende
tijd aan. In april 1943 kreeg Tom (hij was toen 20 jaar) ook
een oproep om in Duitsland tewerkgesteld te worden. Nel ziet
hem nog op de fiets aan komen rijden om haar te zeggen: “Ik
moet naar Stuttgart!” Op 28 april 1943 was het voor hem echt zover. Vele Nederlanders
weigerden te gaan en zochten een onderduikadres. Tom is gegaan. Moeder gaf hem een pot
vitamines mee voor ”je weet maar nooit”, want Tom was nu voor het eerst op zichzelf
aangewezen.
In Stuttgart moest hij in een lampenfabriek werken van Bosch GmbH. Hij werd eerst
ondergebracht in een barak. In zijn schetsboek, gekregen op zijn 19e verjaardag, had hij
tekeningen gemaakt van deze barak en van zijn
slaapplaats (juni 1943). Tom tekende wel vaker
voor zijn plezier.
In de fabriek leerde hij Joop Smids kennen. Deze
was 4 jaar ouder dan Tom en kwam uit Strijen. Zij
werden goede vrienden. Joop was in Göppingen
ondergebracht. In hun vrije tijd zochten ze elkaar
vaak op. Dat reizen moest stiekem gebeuren. In
aantekeningen van Tom staat dat “het hem gelukt
voor enkele uren weg te zijn geweest zonder dat ze
hem gemist hebben”. Joop zag bij Tom eens een
De barak, uit Tom zijn schetsboek
foto van Nel en besloot om Nel te gaan schrijven.
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Daaruit volgde een intensieve correspondentie
Na ongeveer 3 maanden in de barak te zijn gehuisvest, kwam Tom “op kamers” bij Frau
Schwaller. Zij had haar man en zoon verloren bij bombardementen door de geallieerden. Voor
Tom was deze nieuwe plek een hele verbetering, maar toch
had hij veel heimwee, ondanks de goede zorgen van Frau
Schwaller.
Uit dagboekaantekeningen van Tom bleek, dat Frau Schwaller
op 14 november in het ziekenhuis was opgenomen. Tom en
Joop hadden haar daar bezocht. De volgende dag hoorde Tom
dat zij geopereerd moest worden. Ook op diezelfde dag
schreef Tom een brief naar huis voor de verjaardag van zijn
Moeder. Om Moeder op die dag te verrassen stuurde hij de
verjaardagsbrief naar de Familie Hokke in Amsterdam met het
verzoek om de brief op de 27e bij z’n Moeder te bezorgen. Een
dochter van Hokke (Miep) was een vriendin van Nel.
Kort na de 15e november werd Tom echter ziek: roodvonk.
Dat bleek zo ernstig, dat hij ook in hetzelfde ziekenhuis als
Frau Schwaller werd opgenomen. Telefonisch hebben zij in
het ziekenhuis nog contact gehad.
Frau Sschwaller
In die tijd voerden de geallieerden veel bombardementen uit
op Duitse steden, ook op Stuttgart. Bij luchtalarm moest
iedereen de schuilkelders in. De patiënten in het ziekenhuis werden per brancard naar de
schuilkelder vervoerd. Dat is Tom fataal geworden, want hierdoor kreeg hij naast de roodvonk
ook longontsteking. Tom is op 24 november 1943 overleden. Toen de verjaardagsbrief bij de
familie Olie werd bezorgd, was Tom dus al 3 dagen daarvoor gestorven.
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Nel werkte inmiddels op het naaiatelier van een wasserij in Amsterdam. Op maandag de 29e
november rond de middag kreeg ze te horen, dat het niet goed ging met Tom en dat ze naar
huis moest komen. Op die ochtend was er bij haar thuis een man het vreselijke nieuws komen
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vertellen van het overlijden van Tom. Janny Zwarthof, een vriendin van Nel uit Epe, logeerde
op dat moment bij de Familie Olie. Zij vertelde aan Nel hoe geschokt Moeder op het nieuws
gereageerd had: ze was bijna in paniek uit het raam gesprongen. Pa reageerde met ongeloof
op het nieuws. Hij dacht dat de Duitsers verantwoordelijk waren voor Tom’s dood.
Toen het goed tot hen doordrong, dat Tom nooit meer terug zou komen en zij hun zoon en
enige broer hadden verloren, werd Nel boos op haar ouders, omdat zij apathisch thuis bleven
en niet zo snel mogelijk naar Stuttgart gingen om bij Tom te zijn. Achteraf zag ze wel in dat
het niet verantwoord was naar Duitsland te gaan vanwege de vele bombardementen. Tom is
op 29 november begraven. Frau Schwaller is bij de begrafenis aanwezig geweest en wist later
te vertellen, dat het Wilhelmus gespeeld werd ter ere van Tom! Zonder dat Nel van het
overlijden van Tom wist, besefte ze later, dat zij op datzelfde uur met een stel andere naaisters
het Wilhelmus hadden gezongen tijdens het werk in het naaiatelier!
Enige tijd na de begrafenis werden de eigendommen van Tom in een kistje naar Amsterdam
gestuurd. Hierin zat onder meer zijn persoonsbewijs, twee aantekenblaadjes en zijn
schetsboek.
Tom is in Stuttgart begraven. Alhoewel de mogelijkheid geboden werd, wilde Vader hem niet
naar Nederland over laten brengen. ”De doden moet je met rust laten”, zei hij. Vader is zelf in
1958 overleden. Daarvoor, in 1954, is hij met Moeder op de begraafplaats in Stuttgart
geweest. Het was een eenvoudig graf met een houten kruis erop. Ze hebben toen ook Frau
Schwaller bezocht. Een lieve vrouw, bij wie ze een week te gast zijn geweest.
Tom bleek een vriendin te hebben in Almelo. Zij heette Gusta.
Nel kende haar ook, want Gusta was een nicht van de familie
van Ommeren, die op de verdieping onder hen woonde op de
Rijpgracht. Gusta logeerde daar wel eens en dan speelden de
kinderen met elkaar op straat. Uit brieven bleek later dat het
contact tussen Tom en Gusta meer was dan gewoon vriendschap. Tom schreef namelijk, dat hij bij zijn verlof eerst naar
Almelo zou gaan en daarna naar Vader, Moeder en Nel in
Amsterdam.
Gusta werkte bij een fotograaf in Almelo. Zij heeft voor de
familie Olie foto’s van Tom vergroot. Tom had deze foto’s in
Göppingen laten maken voor de verjaardag van zijn moeder,
maar omdat hij kort daarop ziek werd en overleden is, heeft hij
ze nooit meer op kunnen halen. Hij heeft deze foto’s dus zelf
nooit gezien. Joop Smids heeft
door enig speurwerk bij
Gusta
fotografen in Göppingen de
foto’s kunnen achterhalen.
Daarna zijn ze bij Gusta terecht gekomen.
Gusta heeft de foto’s naar Amsterdam gebracht. Als dank
kreeg ze een aantal boeken mee naar Almelo. Later is er
weinig contact met Gusta geweest. Nu zou Nel het leuk vinden
om met Gusta over die periode van gedachten te wisselen,
maar helaas kent ze geen achternaam of adres van haar.

Gusta werkte bij een fotograaf

Toen Joop Smids uit Duitsland terugkwam, heeft hij een jaar
bij de familie Olie in huis gewoond. Hij had geen werk en was
veel bij de familie in huis. Hij heeft hun kunnen vertellen over
zijn vriend Tom. Joop en Nel kregen een relatie. Zij vierden
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hun verloving met kerstmis 1945 . In april 1946 werd Joop als militair naar Nederlands Indie
gestuurd. Dat was een zware tijd voor Nel. Joop liet weten, dat hij met Nel wou trouwen en
dat zij dan ook daarheen zou komen. Dat was wel erg ver van huis en Nel vond dat ze dat haar
ouders ook niet aan kon doen na het verlies van Tom. Ze deed het dus niet. In het voorjaar van
1947 liet Joop weten dat hij de verloving wilde verbreken. Ze waren beiden weer vrij om iets
nieuws te beginnen, alhoewel dat voor Nel niet meteen zo vanzelfsprekend was. Toch heeft ze
in dat jaar Jan J. de Goede leren kennen en is met Kerstmis 1947 met hem verloofd. Ze
trouwden op 9 juni 1948.
In 1955 zijn Jan en Nel op de begraafplaats in Stuttgart geweest.
Tom Olie werd in 1956 overgebracht naar
een Nederlandse erebegraafplaats in
Frankfurt am Main. De begraafplaats wordt
onderhouden door de OGS
(Oorlogsgravenstichting). Het ereveld telt
756 graven van Nederlanders die
omkwamen in Zuid-Duitsland. Het is een
open veld met aan alle zijden een aantal rijen
met grafzerken. Elk graf heeft een steen met
het wapen van de Nederlandse leeuw; de
naam met geboorte- en sterfdatum van de
persoon. Er staan veel bomen en een aantal
bankjes om even te gaan zitten. Boven je
hoofd gaan vliegtuigen af en aan, maar toch
straalt dit veld een rust uit. Het is een
uitdrukking van respect voor mensen die
onnodig gestorven zijn als slachtoffer van de
tweede wereldoorlog.
Op 29 mei 2003 hebben Nel, Chiel, Hans en
Corrie de begraafplaats bezocht. Het was
voor Nel een emotioneel moment om bij de
Grafsteen Tom op het ereveld in Frankfurt
steen van Tom te staan. Vele herinneringen
uit die oorlogsjaren komen dan boven. Het was goed om hier samen geweest te zijn.
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