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Voorwoord

door Ad van Liempt

De oorlog is straks vĳ fenzeventig jaar voorbĳ . Met de duide-
lĳ ke gevall en zĳ n we langzamerhand wel klaar, de helden, de 
schurken. Daarna kwam het grĳ s voorbĳ , dat al snel werd inge-
ruild voor ‘veelkleurig’. En dan komen we nu bĳ  de ingewik-
keldste categorieën: bestuurders die goed werk deden maar 
ook vuile handen maakten; of mensen over wie het oordeel 
begon te schuiven, vaak met de tĳ dgeest mee. In een aantal 
Nederlandse gemeenten woedt dezer dagen een verbitt erde 
woordenstrĳ d over de burgemeester-in-oorlogstĳ d. Hĳ  heeft  
mensen gered, maar wel bordjes verboden voor joden laten 
ophangen. Of: hĳ  saboteerde Duitse maatregelen, maar gaf wel 
leiding aan de lokale Winterhulpactie. Mag zĳ n beeltenis nog 
wel in het stadhuis hangen?

U hebt nu een boek in handen over de man die in de oorlog 
voedselcommissaris van Gelderland was. Hĳ  zorgde ervoor 
dat de voedselvoorraden die aan de bezett er moesten worden 
gemeld, steevast kleiner opgegeven werden dan ze werkelĳ k 
waren. En hĳ  ontt rok grote hoeveelheden voedsel aan het zicht 
van de autoriteiten om ze te bestemmen voor onderduikers 
en politieke gevangenen. Daar stond tegenover dat hĳ  eieren 
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leverde aan rĳ kscommissaris Seyss-Inquart, die in Apeldoorn 
was komen wonen. En dat hĳ  een Duitse controleambtenaar 
aan een Ierse sett er hielp. In ruil voor een soepele beoordeling 
van de cĳ fers.

Het gaat om ir. Jan Groen Tukk er. De kleinzoon van diens 
broer, Kees Tukk er, heeft  het verhaal grondig uitgezocht en 
met gevoel voor nuance opgeschreven. Na de oorlog werd ‘oom 
Groen’ vrĳ wel direct ‘gestaakt’ – zeg maar: geschorst. Een zui-
veringscommissie moest uitmaken of zĳ n handelen door de 
beugel kon, en wat daar voor consequenties aan verbonden 
moesten worden. De oorlog ging nog even door voor Tukk er. 
En voor heel veel anderen.

Opmerkelĳ k is dat Tukk ers pad op enig moment dat van 
Loes van Overeem kruist, een zuster van het Rode Kruis. Zĳ  
verwierf de eretitel ‘De witt e engel’ bĳ  de gevangenen van Kamp 
Amersfoort, die ze met voedselpakk ett en door die helse tĳ d in 
dat kamp heen hielp. Tukk er zorgde voor het voedsel, Van Ove-
reem mocht het bĳ  de gevangenen bezorgen. Daar- voor had ze 
toestemming gekregen van topnazi Wilhelm Harster, met wie 
ze weleens een vorkje prikte. Dat kwam haar op beschuldigin-
gen van coll aboratie te staan. Haar reputatie werd pas gezui-
verd toen ze al lang overleden was.

Jan Groen Tukk er. Loes van Overeem. En ongetwĳ feld nog 
veel meer doeners uit de bezett ingstĳ d. Om anderen te helpen 
maakten ze vuile handen, en ook vĳ anden, die zich nog heel 
lang lieten horen.

Na vĳ fenzeventig jaar liggen wat Jan Groen Tukk er betreft  
nu de feiten op tafel, nauwgezet verzameld door de kleinzoon 
van zĳ n broer. Goed dat die er zoveel energie in gestopt heeft . 
Het heeft  een meeslepend boek opgeleverd.
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1

Raadsel

‘Oom Groen is dood. Hĳ  is aan tafel in elkaar gezakt.’
Om boven de prutt elende tweetaktmotor uit te komen sprak 

mĳ n zus met stemverheffi  ng. Nee, ik hoefde niet naar huis te 
komen. Ze moest het me all een even zeggen. En daar ging ze 
weer. Boven het plein verwaaiden de blauwe dampen achter 
haar kleine bromfi ets. Ik keek haar met een paar van mĳ n vrien-
den na. We waren een oud noodschooltje aan het opknappen 
en hadden even pauze. Het was koud die zaterdag 10 april 1971. 
De school moest onze jeugdsoos worden, de eerste buitenker-
kelĳ ke jongerenclub van het dorp. We waren all emaal lid van 
het jongerenbestuur, ook al was geen van ons nog achtt ien. We 
namen een trek van onze sigaret en bliezen de rook weg.

‘Is dat de Jan Groen Tukk er van De Gave Gulden?’ vroeg een 
van mĳ n vrienden. ‘Die vill a in Slingeland?’

Ik knikte. ‘Mĳ n oudoom. Hĳ  is een broer van mĳ n groot-
vader.’

De rouwkaart viel in de brievenbus toen de crematie al 
geweest was. De uitvaart had in de grootst mogelĳ ke sober-
heid plaatsgevonden, net als zes jaar eerder de crematie van 
zĳ n vrouw Leida. Geen toespraken, geen bloemen.
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In het dorp noemde iedereen hem Groen, Groen Tuk om pre-
cies te zĳ n. Het was de makk elĳ kste manier om hem te onder-
scheiden van zĳ n neef Groen Kooĳ , die in werkelĳ kheid Jan 
Groen Kooĳ man heett e. Ze waren naar dezelfde grootvader 
vernoemd.

Als we bĳ  oom Groen en tante Leida op bezoek kwamen, 
roetsjten mĳ n zus en ik over de oosterse kelims op het par-
ket de woonkamer in, naar het hoge, brede raam. Daar keek De 
Gave Gulden uit op het veenriviertje de Giessen dat in het wes-
ten op de Merwede uitkwam. Aan de overkant verplaatsten de 
zwartbonte koeien zich met de traagheid van de wĳ zers van 
een klok: als je naar ze keek stonden ze stil, keek je even niet 
dan stonden ze ineens ergens anders. Op de brede groenmar-
meren vensterbank stond, half verscholen tussen de kamer-
planten, een bleek beeldje van een jongenshoofd. Het had holl e 
ogen die me overal in de kamer leken te volgen. Ik kende geen 
huizen waar beelden van mensen stonden, behalve dit ene. 
Nergens in ons zwaar protestantse boerendorp was een beeld-
houwwerk te vinden, niet in de tuinen, niet op het kerkhof 
en niet in de vĳ ft iende-eeuwse kerk. Moeder had me eens ver-
teld dat Groen en Leida er all es aan gedaan hadden om kinde-
ren te krĳ gen. Ze dacht dat het nooit was gelukt omdat Leida 
zoveel ouder was dan hĳ . Dat was volgens haar zĳ n grootste 
verdriet. Daarom ging ik er zonder meer van uit dat het beeldje 
van het jongetje met de holl e ogen iets met hun kinderloosheid 
te maken had.

Groen en Leida verschilden niet all een door dit beeldje en 
hun huis van ieder ander in het dorp; all es was anders aan hen. 
In een tĳ d dat all een de dokter en de dierenarts een auto had-
den, reden zĳ  in een Mercedes met privéchauff eur. Ze kweek-
ten asperges en tomaten in hun tuin, hielden bĳ envolken voor 
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hun honing en hadden witt e zwanen voor de sier. Als oom 
Groen schoff elde, trok hĳ  rubberen overschoenen aan en droeg 
hĳ  een stofj as over zĳ n driedelig pak. De vlinderdas onder zĳ n 
kin bleef er parmantig uitspringen. Ik heb hem nooit zonder 
gezien. Het verschil tussen hem en een will ekeurige dorpsge-
noot kon nauwelĳ ks groter zĳ n. Daar kwam bĳ  dat hĳ  aan de 
noordzĳ de van het huis zĳ n eigen modelboerderĳ tje had. Het 
werd draaiende gehouden door een in het zwart geklede zet-
boer en zĳ n eveneens louter zwarte jurken dragende vrouw. 
Hoe had oom Groen dit voor elkaar gekregen? Een auto met 
chauff eur, een vill a met schitt erende tuinen en ook nog uit-
zicht op zĳ n eigen boerderĳ tje waar een ander voor zorgde?

‘Hĳ  had altĳ d een hoge functie,’ was het antwoord dat ik van 
de familie kreeg als ik ernaar vroeg. ‘Ook in de oorlog, toen hĳ  
voedselcommissaris was. Ze woonden toen bĳ  Apeldoorn in 
een kasteeltje.’ Eenmaal had moeder zich laten ontvall en dat 
hĳ  na de bevrĳ ding gevangen had gezeten, maar later ont-
kende ze dat weer. Nee hoor, daar wist ze niks van, en ja, er 
was iets met hem in de oorlog. Maar wat, daarover bleef het stil. 
Naarmate ik ouder werd raakte mĳ n nieuwsgierigheid over 
hem op de achtergrond om ten slott e voll edig te verdwĳ nen.

Tot het vele jaren later terugkeerde.
Ik had het dorp toen al lang verruild voor de journalistieke 

redacties van Hilversum, en reed met de eerste naoorlogse 
minister van Landbouw, Sicco Mansholt, naar de boerderĳ  
van zĳ n jeugd. Daar, in de uitgestrekte Groninger polders bĳ  
de Lauwerszee, zouden we een deel opnemen van een radiodo-
cumentaire die ik over hem maakte. Van de restverschĳ nse-
len van een hersenbloeding, waarvoor hĳ  zich aan de telefoon 
had verontschuldigd, was nauwelĳ ks iets te merken. All een 
in de stiltes die af en toe tussen ons in bleven hangen wekte 
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hĳ  de indruk kwetsbaar te zĳ n. Aanvankelĳ k doorbrak hĳ  
ze met stoere verhalen: een geheime missie in Chili waarbĳ  
hĳ , inmiddels al met pensioen, midden in de nacht over een 
muur met prikk eldraad was geklommen in opdracht van de 
Socialistische Internationale; de handdruk die hĳ  Henry Kis-
singer stelselmatig weigerde na de coup tegen de Chileense 
president All ende. Maar dit soort verhalen maakten hem niet 
groter, integendeel. Hĳ  was ook ex-voorzitt er van de Europese 
Commissie en de grondlegger van het naoorlogse Europese 
landbouwbeleid. Omdat ik dit wist, en om het gesprek weer 
op gang te krĳ gen, stelde ik hem de vraag: ‘Heeft  u Jan Groen 
Tukk er gekend?’ Het was eruit voordat ik er erg in had.

Mansholt keek strak voor zich uit, langs de heen en weer 
zwiepende ruitenwissers.

‘Ingenieur Tukk er,’ vulde ik aan. ‘Hĳ  was mĳ n oudoom.’
Het duurde even voordat hĳ  antwoord gaf. ‘Jazeker. Tukk er, 

de man van Pluimvee en Eieren. Een goed ambtenaar.’
De regen klett erde tegen de voorruit en de wind fl oot zacht-

jes langs de portieren. ‘In mĳ n familie wordt beweerd dat er in 
de oorlog iets met hem speelde. Weet u daarvan?’

Mansholt draaide zĳ n hoofd weg en met zĳ n blik gericht op 
de berm zei hĳ : ‘Nee, daar is mĳ  niets van bekend.’ 

Weer bleef het stil. 

Na deze ongemakk elĳ ke ontmoeting in 1990 liet Groen me 
niet meer los. Ik tikte geregeld zĳ n naam in bĳ  internetzoek-
programma’s, archieven en bibliotheekcatalogi. Elke hit sti-
muleerde mĳ n nieuwsgierigheid, die zich uitbreidde naar 
speurtochten in boekhandels en antiquariaten. Zo vond ik in 
een ramsjboekhandel op een dag een boek met de titel Tussen 
ons volk en de honger. Het was een dissertatie van Gerard Trie-
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nekens over de Nederlandse voedselvoorziening in de Tweede 
Wereldoorlog. In de index vond ik de naam van mĳ n oom 
terug. Hĳ  werd op zeven pagina’s aangehaald. Door wat er op 
die pagina’s stond kreeg ik voor het eerst een beeld van zĳ n 
werk in de oorlog en de jaren die eraan waren voorafgegaan, 
iets waar de familie mĳ  vrĳ wel niets over had verteld.

Het bleek dat Groen al in de jaren dertig voorzitt er was van 
een pluimvee-organisatie die namens de regering de crisis-
maatregelen in deze sector doorvoerde. Deze Pluimveecen-
trale was gevestigd op landgoed Spelderholt in Beekbergen, 
waar Groen en Leida in het kasteelachtige hoofdhuis woon-
den. Groen was directeur van dit onderzoeksinstituut voor de 
pluimveeteelt. Als regeringscommissaris was hĳ  in de crisisja-
ren, zo bleek uit deze studie, lid van all e mogelĳ ke ministeri-
ele adviesorganen op het gebied van landbouw en economie. 
Vanaf 1937 raakte hĳ  betrokk en bĳ  de oorlogsvoorbereidingen 
van de voedselvoorziening. De internationale spanningen in 
Europa namen zo toe dat een select groepje ambtenaren plan-
nen begon te maken om de voedselvoorziening veilig te stell en. 
Bĳ  het opstell en van deze plannen was uiteraard niet bekend 
óf het opnieuw oorlog zou worden; evenmin of Nederland in 
dat geval neutraal zou blĳ ven of juist bĳ  zo’n oorlog betrokk en 
zou raken. Men wist all een dat onder zulke omstandigheden 
Nederland langdurig voor zichzelf moest kunnen zorgen. Toen 
het een paar jaar later daadwerkelĳ k oorlog werd en Nederland 
mobiliseerde, kreeg Groen onverwacht een deel van de uitvoe-
ring toegeschoven: hĳ  werd naast zĳ n andere werk voedsel-
commissaris van Gelderland. In die functie moesten hĳ  en zĳ n 
coll ega’s in de andere provincies ervoor zorgen dat Nederland 
zonder graanimporten toch genoeg te eten had. Zeven maan-
den na de mobilisatie vielen de Duitsers ons land binnen en 
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vertrokk en de regering en de koningin naar Engeland. Toen 
stonden de voedselcommissarissen tussen bezett er en bevol-
king in.

Ik dook er dieper in en nam contact op met het niod om te ach-
terhalen of er een zuiveringsdossier over hem was opgesteld. 
De naam van ir. Jan Groen Tukk er was daar niet bekend, maar, 
zo waarschuwde men mĳ  per brief, dit betekende niet dat er 
geen zuiveringsdossier over hem was. Ook bestond nog steeds 
de kans dat hĳ  als coll aborateur van de Duitsers was aange-
klaagd. Om dat te weten te komen moest ik mĳ  tot het minis-
terie van Justitie wenden, waar het Centraal Archief Bĳ zondere 
Rechtspleging toen zat. Ik schreef een brief met de vraag of er 
een dossier over mĳ n oudoom bewaard werd, en zo ja, of ik het 
mocht inzien. Op een warme zomerdag viel het antwoord op 
mĳ n Amsterdamse deurmat: er was een dossier en ik mocht 
het inzien als ik bereid was een geheimhoudingsverklaring te 
ondertekenen.

In een duister kamertje met een onbereikbaar bovenlicht 
lag een paar weken later een bruin verkleurde foliomap voor 
me klaar. De dienstdoende ambtenaar benadrukte dat ik niets 
uit de map mocht fotograferen, meenemen of kopiëren. All een 
overschrĳ ven was toegestaan. Die middag zou hĳ  mĳ  vanach-
ter de glaswand tussen onze werkplekk en onafgebroken in de 
gaten houden. 

Over de map was met rood krĳ t een diagonale streep getrok-
ken. In de hoek rechtsonder was met datzelfde krĳ t sepot mei 
’47 gekalkt. Wat ik ook in de map zou aantreff en, kennelĳ k was 
de zaak geseponeerd. Rode streep erdoor. Maar wel geheim.

Nerveus sloeg ik de map open. De tientall en dundrukvel-
len lagen zo strak op elkaar dat ik wel de eerste moest zĳ n die 


