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De vergeten 
NSB-burgellleester 

Petrus Tammens 
was van 1943 tot 1945 

NSB-burgemeester 
van Groningen. 
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Titel Boer Tammens 
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Auteur Christiaan Gevers 
Uitgeverij Bornmeer 
Noordboek 
Prijs nog niet bekend 
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Niemand voelde er eind 1942 voor om burge
meester van Groningen te worden. Nadat 
de Duitse bezetters burgervader Cort van 
der Linden hadden weggestuurd, zocht de 
NSB maandenlang naar een opvolger. 
Mogelijke kandidaten die werden gepolst, 
bedankten voor de eer. De enige 
belangstellende die zelf solliciteerde, een 
melkboer uit Veendam, werd snel 
afgeserveerd. 

Uiteindelijk viel de keuze op de 44-jarige 
graanboer Petrus Fokk o Tammens uit 
Ruigezand, een gehucht in het noorden 
van het Westerkwartier. Hij werd op 26 
januari 1943 benoemd en begon aan zijn 
nieuwe baan op 2 februari. Uitgerekend de 
dag dat er na maanden een einde kwam 
aan de bloedige slag bij Stalingrad, 
waarvan het Duitse leger in de Sovjet-Unie 
zich nooit meer zou herstellen. Het was 
een belangrijk keerpunt in de oorlog. 

Wat dreef de als slim omschreven 
Groninger om zijn toekomst te verbinden 
aan de gehate bezetter van ons land? Wie 
was deze vrijwel onbekende burgemeester 
van de grootste stad van Noord-Nederland? 
De Groninger publicist Christiaan Gevers 
(54} zocht bet uit. Hij promoveert op 7 mei 
aan de Rijksuniversiteit Groningen op 
Boer Tammens Houzee. Groningen en zijn 
NSBburgemeester. 

DIKKE BOER 

Tammens was een zogeheten dikke boer. 
Dat wil zeggen een herenboer, die 
minstens 40 hectare land bezat. Het waren 
vaak akkerbouwers uit de kleistreken, die 
ook een rol speelden in bet lokale bestuur. 
Het was, in de woorden van Gevers, de 
landelijke aristocratie, de bovenklasse van 
de provincie. 

De latere burgemeester van Groningen 
werd geboren op 8 april 1898. Hij had een 
broer, Peterus Jan, die twee jaar jonger 
was. Hun vader Fokko was een niet 
onbemiddelde boer uit Grijssloot, een 
buurtschap ten noorden van Leens, die bet 
belangrijk vond dat zijn zonen een goede 
opleiding kregen. De jongens verhuisden 
daarvoor naar Groningen, waar ze beiden 
de Mulo 
(Meer Uitgebreid Lager Onderwijs} 
volgden. 

Tammens, die goed kon leren, ging 
vervolgens naar de Rijks Middelbare 
Landbouwschool in de stad. In die tijd was 
dat na de Landbouwhogeschool in 
Wageningen de hoogst haalbare 
agrarische opleiding. Hij was bij zijn 
eindexamen in 1917 de beste leerling van 
het jaar en kreeg daarvoor een prijs, die 
bestond uit een gouden medaille en een 
oorkonde. 

Een jaar later moest de jonge Groninger 
onder de wapenen. Nederland was neu
traal in de Eerste Wereldoorlog, rnaar de 
grenzen dienden natuurlijk we! bewaakt te 
worden. Hij was in Den Haag gelegerd en 
maakte dee] uit van een cornpagnie 
grenadiers. De soldaten rnoesten daar 
regeringsgebouwen, paleizen en 
spoorbaanvakken beveiligen. 
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Twee jaar zat hij op 
het pluche aan de 
Grote Markt, maar 
NSB-burgemeester 
Petrus Tammens, 
de enige boer die 
ooit d� scepter in 

Groningen zwaaide, 
is vrijwel vergeten. 
,,Uiteindelijk was 

hij een boef." 

KORPORAAL 

Op 12 november 1918 verklaarde de !eider 
van de Nederlandse Sociaal Dernocratische 
Arbeiderspartij Pieter Jelles Troelstra in de 
Tweede Kamer dat de regering niet !anger 
kon rekenen op de steun van politie en leger. 
Hij dreigde met een socialistische revolutie 
en raadde aan de macht over te dragen aan 
zijn partij. Vervolgens gingen er wilde ge
ruchten door de Hofstad. Koningin Wilhel
mina zou de stad ontvluchten. 

Het liep uiteindelijk anders. De bevolking 
schaarde zich achter de vorstin en de zitten
de regering. Op het Malieveld was op 18 
november een grote menigte bijeen. Toen de 
koets van de koningin verscheen, spanden 
Tammens en zijn mede-militairen de paar
den uit en trokken zelf de koets van Wilhel
mina over het drassige veld, dwars door de 
juichende rnenigte. In het Haags Archief is 
een foto bewaard gebleven van de trotse 
militairen met het rijtuig, voor de koninklij
ke stallen. Helemaal rechts op de plaat ont
dekte onderzoeker Gevers Tammens. 

Twee weken later werd de Groninger, net 
als alle andere betrokken grenadiers, tot 
korporaal bevorderd. Op 1 oktober 1919 kreeg 
hij groot verlof en verliet het leger. 

VOOR DE WIND 

Tammens ging terug naar Groningen. Hij 
trouwde in 1921 met Alida Wiersma, dochter 
van een boer in Ruigezand. Het stel nam de 
boerderij over en kreeg een paar jaar later 
een zoon (Fokko} en een dochter (Jettie}. Het 
ging Tamrnens voor de wind. Als 23-jarige 
had hij al arbeiders in dienst die voor hem 
zijn 48 hectaren land bewerkten. Op de ak
kers werden aardappelen, suikerbieten, erw
ten, Waalse bonen, karwij, klaver, vlas en 
vooral graan verbouwd. Ook vonden er op de 
hoeve proeven plaats met het veredelen van 
graan. Voorts had hij een aantal paarden en 
een bescheiden veestapel van een stuk of 
acht koeien. 

Hij was een van de eerste in de streek die 
een automobiel kocht, een zwarte Fiat. Daar
mee reed hij via Electra en Leens in een mum 
van tijd naar zijn ouders in Grijssloot. Tam
mens was inmiddels lid geworden van De 
Veereniging tot Bevordering van Landbouw 
en Nijverheid in Leens. Samen met de beken
de Groninger hoer Herman Derk Louwes uit 
de Westpolder ontfermde hij zich over de 
bibliotheek. Het was de eerste van een flink 
aantal bestuurlijke functies die Tammens 
zou bekleden, zowel in de Iandbouw als in de 
politiek. 

ONRUST 

De jaren twintig en dertig waren een moeilij
ke periode voor veel boeren. Na de oorlog 
kelderden de graanprijzen doordat de VS en 
Canada enorme hoeveelheden goedkoop 
graan naar Europa exporteerden. 

Bovendien was er in delen van Groningen 
onrust onder arbeiders, die hogere lonen 
eisten. In Finsterwolde vielen er bij een pro-




