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9

inleiding

Boer en burgemeester

Het was bĳna onmogelĳk om niet te merken dat er iets bĳzonders 
 gebeurde, deze donderdagmiddag. Geen moeite was gespaard om 

zoveel mogelĳk indruk te maken, want als laatste grotere Nederlandse 
stad kreeg ook Groningen een burgemeester die tot de nieuwe orde 
 behoorde. Petrus Fo�o Tammens, een 44-jarige landbouwer, liet zich die 
vierde maart 1943 de ambtsketen omhangen. Deze mĳlpaal in de geschie-
denis van de stad verdiende ruime aandacht. Dat vonden althans zĳ die 
het nationaalsocialisme een warm hart toedroegen.
 Toen eind januari naar buiten kwam dat Tammens de burgemees-
terspost zou gaan bekleden, was hĳ voor het overgrote deel van de 
Stadjers een volslagen vreemde. Inmiddels wisten de burgers iets meer 
over hem, want na het bekend worden van zĳn benoeming publiceerden 
enkele kranten artikelen waarin zĳ de nieuwe burgervader voorstelden. 
 Tam mens bezat een boerenbedrĳf op het Ruigezand, een streek waar-
van niet iedereen onmidde¢ĳk wist waar deze lag. Hĳ assisteerde als 
bestuursraad (gedeputeerde) de commissaris der provincie en natuurlĳk 
was hĳ net als deze lid van de nsb.1 De nieuwe burgemeester had gezegd 
dat hĳ elke hand die hem werd toegestoken om samen stad en land op 
te bouwen zou aannemen, al bleef het uiteraard afwachten hoe dat in de 
praktĳk uit pakte.2

 Voordat de plechtigheid begon, vertro�en om twee uur in de middag 
formaties van de wa en de Jeugdstorm van het Stationsplein om zingend 
door de stad te marcheren.3 ‘Want ons volk moet in vrĳheid weer leven, 
dan is onze zaak een heilig recht. Daarom zĳn wĳ de zwarte soldaten, 
voor Anton Mussert zĳn wĳ in gevecht.’4 Honderden belangste¢enden 
verdrongen elkaar om vanaf het tro§oir a¢es toch maar zo goed mogelĳk 
te zien.5
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 Met de belangste¢ing op zo’n doordeweekse dag mocht de nsb niet 
ontevreden zĳn. Meestal vonden de insta¢aties van burgemeesters op 
zaterdag plaats.6 Op een halve vrĳe dag waren immers nog meer leden van 
de Beweging in staat om bĳ de parade aanwezig te zĳn. Nu hadden de 
mannen van de Weerbaarheidafdeling een snipperdag op moeten nemen, 
terwĳl de aanwezigheid van de Jeugdstorm het idee gaf dat de stormers 
massaal spĳbelden. Inmiddels waren de mussertmannen op de Grote 
Markt aangekomen. Toen ze a¢emaal in het gelid stonden, ging de deur 
van het gemeentehuis open.
 Veel toeschouwers zagen de nieuwe burgemeester nu voor het eerst: een 
magere man van 1 meter 82 in een diepzwart nsb-uniform met blinkend 
gepoetste zwarte laarzen.7 Hĳ was in het gezelschap van andere nsb’ers, 
de een met een nog indrukwe�ender uniform dan de ander. Slechts een 
enkeling van degenen in zĳn nabĳheid droeg een normaal kostuum. Aan 
zĳn linkerzĳde liep heerbanleider ir. Carel Huygen, secretaris-generaal van 
de Beweging. Voordat om drie uur de plechtigheid begon, inspecteerde hĳ 
de wa, ss en Jeugdstorm.8 Ook de politie en hulp politie waren aangetre-
den.9 Naast het oranje-blanje-bleu wapperde de zwartrode nsb-vlag op het 
stadhuis.10 Hoog bovenop het Scholtenhuis, het hoofdkwartier van de sd 
aan de overkant van de markt, stonden vlaggensto�en met de rode haken-
kruisvlag en de zwarte vlag van de ss. Exact om drie uur ging het gezel-
schap weer naar binnen, waar in de raadszaal de plechtigheid plaatsvond. 
Toen Tammens met zĳn eregasten het vertrek betrad, gingen de andere 
aanwezigen staan en begroe§en hem met een luidkeels houzee.11

 Natuurlĳk hing de nsb-vlag ook in de raadszaal. Er waren bloemen 
en het portret van Anton Mussert, de niet aanwezige leider, hing op 
een prominente plaats achter de zetel van de burgervader. Hoge gasten 
zoals de Beau�ragte für die besetzten Niederländischen Gebiete für die Provinz 
Groningen dr. Hermann Conring, verleenden met hun aanwezigheid sta-
tus aan het gebeuren. Groningse oostfrontvrĳwi¢igers beze§en ereplaat-
sen.12 De pech vogels die geen plaats in de zaal hadden bemachtigd, kon-
den in de vestibule van het stadhuis meeluisteren via een luidspreker of 
thuis meegenieten via de gemeentelĳke distributieradio.13 Zĳ hoorden 
hoe mr. Luitzen De�er, na het ontslag van de vorige burgemeester mr. 
P.J.H.W. Cort van der Linden de hoogste functionaris, het benoemingsbe-
sluit voorlas. Daarna trad commissaris der provincie Christiaan Frederik 
Staargaard naar voren.14

 Voordat Staargaard de insta¢atie verrich§e, nam hĳ het woord. In de 
dagen nadat de naam van de nieuwe burgemeester bekend was geworden, 
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had hĳ schamper horen opmerken: ‘Het is maar een boer.’ Dat was vol-
gens hem voor nationaalsocialisten helemaal geen belediging. Bovendien 
waren karakter en bestuurscapaciteiten veel belangrĳker dan geleerd-
heid. Die bestuurscapaciteiten bezat Tammens volgens hem in ruime 
mate. Dat had hĳ al bewezen in de periode dat hĳ als bestuursraad Staar-
gaard assisteerde. Daar kwam nog bĳ dat het vanwege de nauwe verbon-
denheid van Stad en Ommeland wel eens goed was dat er aan het hoofd 
van de stad een Ommelander stond. Met Tammens als eerste burger had 
Groningen niet a¢een iemand die uiterst bekwaam was, maar ook politiek 
betrouwbaar! Nadat Staargaard De�er kort had bedankt voor de bevredi-
gende wĳze waarop deze het ambt had waargenomen hing hĳ Tammens 
de ambtsketen om.15

 De nieuwe burgervader begon zĳn insta¢atierede met het bedanken 
van de leider voor het in hem gestelde vertrouwen en wees er vervolgens 
op dat hĳ het zĳn taak ach§e de harmonie tussen Stad en Ommeland te 
bevorderen.16 Slechts enkelen van de aanwezigen wisten hoezeer juist hĳ-
zelf zich tegen de benoeming had verzet.17 Van zĳn tegenstribbelen bleek 
niets meer toen hĳ de burgerĳ waarschuwde zich te houden aan de gege-
ven voorschri�en.18 Wie nog meende het nationaalsocialisme te kunnen 
afwĳzen, zou snel moeten begrĳpen dat het juist de enig mogelĳke ont-
wi�eling voor het vaderland was.19 Nadat Tammens de stedelĳke econo-
mie besproken had, vertelde hĳ nog wat zĳn richtlĳnen waren. Als op -
recht nsb’er baseerde hĳ zich op wat hĳ de bronnen van het Nederlandse 
nationaalsocialisme noemde: godsvertrouwen, liefde voor volk en vader-
land en eerbied voor de arbeid, waarna hĳ besloot met ‘… en het zal waar-
achtig wel gaan. Houzee!’20 Voldaan nam hĳ zĳn eerste applaus als bur-
gemeester van de stad in ontvangst.
 Van de volgende sprekers legden ook Jacob Maarsingh, Musserts ge -
volmachtigde voor Groningen en Drenthe, en Jan Hendrik Zĳlma, de pro-
vinciale boerenleider die namens de Landstand aanwezig was, de na  druk 
op de verbondenheid van Stad en Ommelanden.21 Verder sprak namens de 
Groningse nsb-burgemeesters Aalderd J. Drenth, die in Win schoten de 
ambtsketen droeg.22 Om vier uur ging het gezelschap terug naar de Grote 
Markt. Staande voor het stadhuis nam de nieuwe burgemeester een de«lé 
af van de formaties die hĳ eerder die middag al aan de zĳde van Huygen 
had mogen inspecteren.23

 Aan het einde van de middag hield Tammens een receptie in café De 
Pool, op een steenworp afstand van het stadhuis gevestigd op de hoek van 
de Oude Ebbingestraat en de Grote Markt.24 Het was een gelegenheid die 
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hĳ maar al te goed kende van vergaderingen van organisaties waar hĳ lid 
van was, zoals de in 1941 opgeheven Groninger Maatschappĳ van Land-
bouw. Hĳ voelde zich ongetwĳfeld tevreden. De ceremonie was zo ver-
lopen dat deze het publiek moest hebben geïmponeerd. Terwĳl hĳ met 
zĳn gezelschap over het plein liep, leek zelfs het weer op zĳn hand. Samen 
met een matige wind zorgde de zon ervoor dat het na§e land in de Ruige-
zandsterpolder kon drogen. De week ervoor waren landarbeiders op de 
a�ers begonnen met ploegen. Waarschĳnlĳk werd er nu zomertarwe ge -
zaaid.25 Een man met het blauwe bloed van de boerenadel had het geschopt 
tot belangrĳkste burger van de stad.26 Groningens eerste nationaalsocia-
listische burgemeester ging naar binnen.

Burgemeester en boer

Op 23 november 1934 vond in De Harmonie de algemene vergadering van 
de Groninger Maatschappĳ van Landbouw plaats. Veel Groningse boeren 
kwamen die middag naar het complex. Ook mr. Pieter Cort van der Linden 
bezocht de bĳeenkomst op slechts enkele minuten lopen van het gemeen-
tehuis van Groningen aan de Grote Markt 1. Vanuit dit statige vroeg ne -
gentiende-eeuwse gebouw bestuurde Cort van der Linden nu bĳna twee 
maanden de stad.
 Bĳ de inauguratie van Cort van der Linden, die waarschĳnlĳk van-
wege de grote belangste¢ing plaats had gevonden in de ruimere staten-
zaal van het provinciehuis, had loco-burgemeester Eltjo Rugge de instal-
latierede uitgesproken.27 De ervaren sdap-wethouder verhulde daarbĳ 
niet dat, indien de bevolking zelf een burgemeester had mogen kiezen, de 
keuze ‘op grond van uwe antecedenten’ een andere zou zĳn geweest 
omdat Cort van der Linden we¢icht ‘enigszins eenzĳdig zou zĳn georiën-
teerd’. Dat was echter geen reden voor wantrouwen en de raad zou de 
nieuwe eerste burger ‘met welwi¢ende gezindheid tegemoet treden’. 
Daar na dankte Cort van der Linden in zĳn toespraak Hare Majesteit de 
Koningin en de raadgevers van de Kroon voor zĳn benoeming. Met het 
‘rĳpen der jaren’, verklaarde de magistraat, voelde hĳ toe te zĳn aan een 
betre�ing met meer zelfstandigheid en verantwoordelĳkheid dan zĳn 
vorige functie, secretaris van de werkgeversbond. Hĳ was blĳ dat hem 
juist het burgemeesterschap van Groningen toeviel, want zĳn ouders 
hadden bĳzonder gelu�ige jaren in de stad doorgebracht. Bovendien 
stamde zĳn echtgenote uit de familie Sickinghe waaruit in vroeger tĳd 
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maar liefst elf eerdere burgemeesters van de stad waren voortgekomen. 
Cort van der Linden verklaarde dat hĳ neutraal wilde staan ‘ten opzichte 
van a¢e partĳen die het Groningsch belang nastreven binnen het kader 
van wet en rechtmatigheid’, maar onverzoenlĳk was ‘tegenover elke 
 po   ging tot aanranding van het we§ig gezag’.28 Het Nieuwsblad van het 
Noorden, de grootste in de stad verschĳnende krant, besteedde ruime aan-
dacht aan de inhuldiging en plaatste twee foto’s op een speciale pagina 
met papier waarop de a¯eeldingen beter uitkwamen.29

 De aanwezigheid van Cort van der Linden bĳ een vergadering van de 
Groninger Maatschappĳ van Landbouw is minder vreemd dan het op het 
eerste gezicht lĳkt. Als eerste burger van Groningen leidde hĳ namelĳk 
het in oppervlakte grootste landbouwbedrĳf van a¢e aanwezige boeren. 
Tot de bezi§ingen van ‘Stad’ behoorden diverse boerderĳen in de omge-
ving van de Do¢ard, de Lauwerszee en in de Veenkoloniën, die a¢een al in 
1934 een batig saldo van f 124.896,39 opleverden.30 Voorzi§er Herman 
Derk Louwes hee§e de burgervader dan ook speciaal welkom.31 Een bur-
gemeester van een middelgrote stad mag misschien niet geheel op zĳn 
plaats lĳken in een boerenvergadering, maar dat de leiding van de ge -
meente Groningen ooit in handen zou komen van een van de aanwezige 
landbouwers leek op dat moment nog onwaarschĳnlĳker. Het is evenwel 
aannemelĳk dat ook Pé Tammens, als trouw bezoeker van landbouw-
vergaderingen, aanwezig was. Op dat moment hadden de twee mannen 
die  tussen 1934 en 1951 het burgemeestersambt van de stad Groningen 
 zouden bekleden elkaar kunnen ontmoeten. Aanleiding om kennis met 
el  kaar te maken was er evenwel niet.

En het zal waarachtig wel gaan

In het lĳstje twintigste-eeuwse burgemeesters van de stad Groningen 
neemt P.F. Tammens een bĳzondere plaats in. Niet a¢een door de korte 
duur van zĳn bewind of door de partĳ namens welke hĳ de ambtsketen 
mocht dragen. Ook zĳn achtergrond als graanboer wĳkt duidelĳk af van 
a¢e andere eerste burgers die de stad bestuurden. Voor een historicus zĳn 
details die niet helemaal lĳken te passen binnen het grotere beeld intrige-
rend. Het was aanleiding te onderzoeken of een voorafschaduwing van 
zĳn latere rol viel te herkennen.
 Microhistorisch onderzoek, als het ware onderzoek op postzegel-
niveau om iets te kunnen zeggen over een gehele brief, naar factoren die 
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eerder nog niet zĳn onderzocht brengt daarbĳ soms onbekende feiten 
aan het licht.32 Door te kĳken naar dit individuele geval wordt zichtbaar 
dat Tammens als burgemeester blĳkt te zĳn aangewezen door de nsb, 
terwĳl een benoeming onder normale omstandigheden steunt op een 
regeringsbesluit.
 Om een beeld te krĳgen van ‘de nsb-burgemeester’ in het algemeen 
biedt het in 2006 verschenen Burgemeesters in oorlogstĳd van de historicus 
Peter Romĳn een goed uitgangspunt. Romĳn onderscheidt twee soorten 
nsb-burgemeesters. De ene groep wilde vooral bewĳzen dat ook natio-
naalsocialisten goede burgervaders konden zĳn. Bĳ hen kon het sociale 
voor het politieke gaan. Sommigen van hen wisten in hun gemeente een 
zekere populariteit te verkrĳgen. De andere groep bestond uit overtuigde 
nationaalsocialisten die het publieke ambt aangrepen om een politiek 
doel te bereiken.33 Tot deze groep behoorden veelal de haviken. Ook 
Tammens behoorde tot de burgemeesters bĳ wie het bereiken van hun 
politieke doel op de eerste plaats kwam.
 Het onderzoek van Romĳn hee� het beeld van de burgemeester in 
oorlogstĳd mede bepaald. Romĳn bestudeerde deze lokale bestuurders 
vanaf een landelĳk niveau. Daardoor was het voor hem niet mogelĳk al te 
diep in te gaan op plaatselĳke omstandigheden en verhoudingen. Een 
biogra«e biedt daartoe wel de gelegenheid. Inmiddels beschreven enkele 
historici reeds het leven van een nationaalsocialistische eerste burger. 
Dirk Pont bekleedde het ambt in Apeldoorn en Hilversum. Piet Ca¢enfels 
was achtereenvolgens in Vlissingen en Woerden burgemeester en de 
Friese boer Gerben Feitsma was namens de nsb burgemeester van de 
gemeente Ko¢umerland en Nieuw Kruisland.34 Wat Tammens vergeleken 
met hen bĳzonder maakt, is dat hĳ tegelĳkertĳd meerdere functies ver-
vulde op verschi¢ende bestuurlĳke niveaus. Zĳn beleid als bestuursraad, 
nsb-terminologie voor gedeputeerde, burgemeester en later ook als 
Gemachtigde voor de Landbouw en Visserĳ in Musserts Secretarie van 
Staat raakte grote groepen mensen.
 

�eoretische keuzes

Vanwege de aandacht voor de ontwi�eling van de ideeën van Tammens 
past bĳ deze biogra«e de inte¢ectuele benadering van de context. Ken-
merkend voor dit type biogra«e is een kritische benadering van de bron-
nen voordat deze in het levensverhaal een rol kunnen spelen.35

 De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog kan op een aantal 
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 ma  nieren worden beschreven. Kort na de bevrĳding verschenen boe-
ken  die zich rich§en op het vastleggen van het gebeurde, bĳvoorbeeld 
De bevrĳding van Groningen of En tóch staat de Martini.36 In een latere periode 
lag de focus op het niet vergeten van de bevrĳders, met name in de werken 
van de stad-Groninger oorlogskenner en verzamelaar M.H. Huizinga.37 
Lite ratuur uit deze jaren hee� doorgaans een zwart-wit karakter. Het ver-
zet kreeg volop aandacht en waardering, terwĳl de beschrĳving van col-
laborateurs, hun daden en motieven slechts summier was. Om tot een 
evenwichtiger beeld van de geschiedenis te kunnen komen, is het goed dat 
er sinds een aantal jaren studies verschĳnen waarin het perspectief ligt bĳ 
degenen die aan Duitse kant stonden, het zogenoemde daderperspectief. 
De werken van Monique Brinks over het Scholtenhuis of de biogra«e van 
Henk Feldmeĳer door Bas Kromhout zĳn hier voorbeelden van.38 De bio-
gra«e van P.F. Tammens is ook te scharen onder deze categorie.
 Waar bronnen over Tammens geheel of gedeeltelĳk ontbreken, treedt 
de context meer op de voorgrond.39 Dat is bĳvoorbeeld het geval bĳ de 
beschrĳving van de Slag om Groningen. Canadezen en Duitse troepen 
voerden zware gevechten, maar van Tammens valt op dat moment weinig 
meer te verte¢en dan dat hĳ niet op de vlucht sloeg en thuis wach§e op 
het einde van zĳn bewind. Onder meer verslagen van de Groningse brand-
weer dienen hier om de gebeurtenissen in de stad weer te geven.

Tammens in de literatuur

De bestaande literatuur over de gemeente Groningen in de Tweede 
 We  reld  oorlog schenkt weinig aandacht aan de rol van burgemeester 
Tam mens. Tekenend is daarbĳ dat waar hĳ wel voorkomt, een aantal 
auteurs zĳn naam fout vermeldt: Petrus Fo�es Tammens in plaats van 
het o²ciële Petrus Tammens of van Petrus Fo�o Tammens, zoals hĳ 
zichzelf noemde.40

 ‘Petrus Fo�es Tammens is verreweg de minst geliefde burgemeester 
van Groningen,’ schreef stadshistoricus Beno Hofman in zĳn boekje over 
de mannen die de ambtsketen van de stad droegen.41 Waarschĳnlĳk was 
Tammens ook degene die het ambt, dat hĳ bekleedde van februari 1943 
tot april 1945, het minst had geambieerd. Nadat de beze§er de vooroor-
logse burgervader Cort van der Linden uit zĳn functie had ontheven, 
zocht de co¢aborerende nsb lange tĳd naar een geschikte opvolger. 
Meer  dere kandidaten vielen af, de meesten omdat zĳ een andere post aan-
vaardden, terwĳl het provinciebestuur de enige die uit zichzelf so¢ici-
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