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Landbouwer werd oorlogsburgemeester van Groningen

'Vanwege de nauwe verbonden
heid van Stad en Ommeland is het
wel eens goed dat aan het hoofd
van de Stad een Ommelander
komt te staan', sprak commissa
ris van de provincie Christiaan
Staargaard. Daama bing hij de
ambtsketen om bij Pe Tammens,
een akkerbouwer van het
Ruigezand. Het was 4 maart
1943 en de nieuwe burgemeester
kreeg de taak om Groningen te
besturen op een manier die de

bezetter zou bevallen. De geno
digden in raadszaal van het stad
huis klapten. Het waren voor
namelijk leden van de NSB en
Duitsers, met gedecoreerde oost
frontstrijders op de eerst rij. Hun
luidkeels houzee was zelfs buiten
te horen.
De 41-jarige NSB'er Tammens had
daarvoor ervaring opgedaan in het
bestuur van verschillende boeren
organisaties. Ook assisteerde hij al

meer dan een half jaar de com
missaris der provincie als bestuurs
raad, zoals de nationaalsocialisten
een gedeputeerde noemden.

Tammens was een ijverig man die
zich nauwgezet hield aan wat zijn
meerderen van hem verlangden.
Tegenstanders van de bezetter kon
den bij hem niet op veel begrip
rekenen. Slechts enkele weken na
zijn aanstelling gaf hij al vier poli
tieagenten die hem niet aanstonden
op voor tewerkstelling in Duitsland.
Zodra er bij de gemeente een baan
vrijkwam, benoemde hij een NSB'er.
Door de groeiende nazi-invlo _ed ver
zwaarden de omstandigheden voor
onderduikers en andere Stadjers.
Hier kwam nog �ij dat Tammens lijs
ten opstelde van tegenstanders van
de bezetter. Nationaalsocialistische
burgemeesters van andere gemeen
ten beval hij hetzelfde doen. Had
een gemeente geen 'foute' burgerva
der, dan kwam hij wel op een andere
manier aan de namen. Deze lijsten
gingen naar het Scholtenhuis waar
de gevreesde Sicherheitsdienst haar
beulswerk verrichtte.

Naast het burgemeesterschap ver
vulde Tammens nog andere func
ties. De belangrijkste daarvan was
die van gemachtigde voor land
bouw. Het kwam erop neer dat
indien NSB-leider Mussert van de
bezetter een regering mocht vor
men, Tammens voorbereid was om
minister te worden. Zover kwam
het niet.

Tammens bleef op zijn post tot
de bevrijding van Groningen.
Toen arresteerden !eden van de
Binnenlandse Strijdkrachten hem in
zijn woning aan het Zuiderpark 2.
Bij de rechtszitting hoorde hij een
aanklacht voorlezen die bestond uit
33 punten. De rechter veroordeelde
hem tot een gevangenisstraf van
zeven jaren en tienduizend gulden
boete. Na strafvermindering kwam
hij vrij op 15 april 1951.
De Hoo9kerker Christiaan Gevers
schreef de bio9rafie Boer Tammens,
Houzee! Gronin9en en zijn NSB
bur9emeester. Het boek verschijnt in
de reeks biografieen van uit9everij
Noordboek en is verkrij9baar vanaf
7 mei.

LIES IN ZICHT
Kleine verassing
Waar ik het vorige week nog had
over de pech met het verlies van
alle kwartelkuikens, stond ons nu
een verassing te wachten.
Wij hebben een heel oud huis
waarbij je kunt denken aan een
klein boerderijtje. Op de 'hooi' zol
der zijn wij zeldzaam te vinden.
Er ligt praktisch niets en het is
best moeilijk te bereiken. Maar we
zochten iets en dat zou mogelijk
daar kunnen liggen.
We deden het luik open en zet
ten de ladder tegen de kant aan
om omhoog te klimmen. We zagen
allemaa! poep en propjes, wat
uilenballen bleken te zijn. De zol
der lag ermee bezaaid. De dader
in kwestie keek ons geschrokken
aan en vloog door het hartje in
de gevel naar buiten. Een echte
kerkuil!
We hadden afgelopen · jaren
Ransuilen bij ons in de tuin, en
vleermuizen op zolder. Maar dit
was toch te gek. Een schitterende
kerkuil. Ik maakte mij zorgen dat
het dier niet terugkwam omdat we
het hadden laten schrikken. Maar
de volgende morgen deed ik het
luik een klein stukje open en zag
hem zitten. Hij zag mij ook, getuige
de bewegingen die het dier maak
te op de balk. Snel het luik maar
weer dicht om het niet opnieuw
te verjagen.
lk heb de uilenwerkgroep gebeld,
maar die moeten nog steeds terug
bellen. We zijn daarom direct naar
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