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9

inleiding

§1 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 Fokko 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 onmiddellijk 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, vertrokken 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 belangstellenden 
verdrongen elkaar om vanaf het trottoir alles toch maar zo goed mogelijk 
te zien.5
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 Met de belangstelling op zo’n doordeweekse dag mocht de nsb niet 
ontevreden zijn. Meestal vonden de installaties 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 allemaal 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 indrukwekkender 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 vlaggenstokken 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 begroetten 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 Beauftragte für die besetzten Niederländischen Gebiete für die Provinz 
Groningen dr. Hermann Conring, verleenden met hun aanwezigheid sta-
tus aan het gebeuren. Groningse oostfrontvrijwilligers bezetten 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 Dekker, 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 installatie verrichtte, 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 alleen iemand die uiterst bekwaam was, maar ook politiek 
betrouwbaar! Nadat Staargaard Dekker 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 installatierede met het bedanken 
van de leider voor het in hem gestelde vertrouwen en wees er vervolgens 
op dat hij het zijn taak achtte 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 voorschriften.18 Wie nog meende het nationaalsocialisme te kunnen 
afwijzen, zou snel moeten begrijpen dat het juist de enig mogelijke ont-
wikkeling 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 defilé 
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 natte land in de Ruige-
zandsterpolder kon drogen. De week ervoor waren landarbeiders op de 
akkers 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.

§2 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 belangstelling 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 wellicht ‘enigszins eenzijdig zou zijn georiën-
teerd’. Dat was echter geen reden voor wantrouwen en de raad zou de 
nieuwe eerste burger ‘met welwillende 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 
betrekking 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 gelukkige 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 alle partijen die het Groningsch belang nastreven binnen het kader 
van wet en rechtmatigheid’, maar onverzoenlijk was ‘tegenover elke 
 po   ging tot aanranding van het wettig 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 afbeeldingen 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 alle aanwezige boeren. 
Tot de bezittingen van ‘Stad’ behoorden diverse boerderijen in de omge-
ving van de Dollard, de Lauwerszee en in de Veenkoloniën, die alleen al in 
1934 een batig saldo van f 124.896,39 opleverden.30 Voorzitter Herman 
Derk Louwes heette 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.

§3 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 alleen 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 
alle 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 heeft 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 
biografie 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 Callenfels 
was achtereenvolgens in Vlissingen en Woerden burgemeester en de 
Friese boer Gerben Feitsma was namens de nsb burgemeester van de 
gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland.34 Wat Tammens vergeleken 
met hen bijzonder maakt, is dat hij tegelijkertijd meerdere functies ver-
vulde op verschillende 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.
 

Theoretische keuzes

Vanwege de aandacht voor de ontwikkeling van de ideeën van Tammens 
past bij deze biografie de intellectuele benadering van de context. Ken-
merkend voor dit type biografie 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 richtten 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 heeft 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 biografie van 
Henk Feldmeijer door Bas Kromhout zijn hier voorbeelden van.38 De bio-
grafie 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 vertellen dan dat hij niet op de vlucht sloeg en thuis wachtte 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 Fokkes Tammens in plaats van 
het officiële Petrus Tammens of van Petrus Fokko Tammens, zoals hij 
zichzelf noemde.40

 ‘Petrus Fokkes 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 bezetter de vooroor-
logse burgervader Cort van der Linden uit zijn functie had ontheven, 
zocht de collaborerende 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 sollici-
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teerde, een melkboer uit Veendam, volkomen ongeschikt vond.42 De keu-
ze viel uiteindelijk op de landbouwer Tammens van het Ruigezand. Tot 
dan toe vervulde hij diverse bestuursfuncties in agrarische organisaties 
en assisteerde hij als bestuursraad de commissaris der provincie, zijn 
partijgenoot Staargaard. Brieven tonen aan dat Tammens de functie in 
eerste instantie weigerde, terwijl ook Staargaard zijn medewerker liever 
niet zag vertrekken.43 De spoeling aan geschikte kandidaten was voor 
de nsb echter dun, waarna Tammens toegaf aan het beroep dat Anton 
 Mus sert persoonlijk op hem deed.44

 De historici M. Duyvendak en B. de Vries wijden in hun boek Stad van 
het noorden. Groningen in de twintigste eeuw drie bladzijden aan Tammens. 
Volgens hen probeerde Tammens samen met zijn vier eveneens tot de 
nsb behorende wethouders zoveel mogelijk ongerief voor de Groningers 
te voorkomen.45 Bij een nadere beschouwing blijkt evenwel dat Tammens 
zich minder inzette voor het welzijn van zijn ‘onderdanen’ dan nsb- 
burgemeesters bij wie het sociale voor het politieke ging.
 Loe de Jong is een veel geraadpleegde geschiedschrijver over Neder-
land in de bezettingstijd. In zijn Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog besteedt hij slechts summier aandacht aan Tammens. Alleen 
diens rol als degene die orde moest scheppen in de chaos waarin Evert Jan 
Roskam de Landstand had gebracht wordt belicht.46 De wijze waarop 
Tam  mens zijn diverse functies vervulde wordt door De Jong niet bespro-
ken.

De biografie

In Mein Kampf spreekt Adolf Hitler over de boerenstand als het fun da-
ment van de gehele natie, dat nimmer hoog genoeg gewaardeerd kon 
worden. De ongezonde verhouding tussen de bewoners van het platte-
land en stedelingen noemde hij de oorzaak van veel sociale problemen.47 
De nationaalsocialistische landbouwideoloog R. Walter Darré propageer-
de de zogenoemde Blut und Boden-theorie. Volgens hem kwamen grote 
persoonlijkheden van het platteland en stamden zij, een enkele uitzonde-
ring daargelaten, niet uit de stad die slechts Massenmenschen voortbracht. 
Met andere woorden: boeren en andere bewoners van het platteland gol-
den als onbedorven. Stadsmensen waren daarentegen gedegenereerd 
door de invloed van de moderne tijd. Darré zag de plattelandsbevolking 
als de ‘helden’ die Duitsland nodig had om te kunnen voortbestaan.48 
Grond en bodem waren hun Lebensgesetzliche betekenis kwijtgeraakt en 
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telden nog slechts als productiefactor. Daardoor verloor het Germaanse 
eigendomsbegrip aan betekenis en hiermee het besef van verbondenheid 
van de boerenfamilie en haar grond.49 De nazi’s zouden daarin verande-
ring brengen. Bauer werd een soort eretitel, andere landgebruikers heet-
ten Landwirt.50

 Tammens meldde zich aan bij de nsb om eraan bij te dragen de 
Nederlandse landbouw te reorganiseren naar Duits model. Dan zou het 
de noodlijdende boeren net zo goed gaan als hun buren. Zijn benoeming 
tot burgemeester kwam hem daarom niet goed uit. Hij verrichtte de taak 
weliswaar zoals de Beweging dat verwachtte, maar zijn hart bleef bij de 
landbouw. In het onderzoek wordt geanalyseerd hoe Tammens het bur-
gemeestersvak invulde. Om het gedrag dat Tammens als burgemeester en 
als bestuurder vertoonde te begrijpen, moet dat worden gezien in relatie 
tot zijn leefomgeving. Kennis van de manier waarop Tammens leefde in 
‘normale’ omstandigheden, maakt de beslissingen die hij nam begrijpe-
lijker.51

 Om inzicht te krijgen in de persoonlijkheid van Tammens behandelen 
de eerste hoofdstukken zijn jeugd en ontwikkeling, niet alleen als jonge 
landbouwer maar ook als bestuurder in boerenorganisaties. Later komt 
aan de orde dat Tammens zich aansloot bij de nationaalsocialisten om 
zich met landbouw bezig te houden. Dat lag hem nader aan het hart dan 
het besturen van de stad. Zijn nevenfuncties beperkten de tijd die hij in 
het stadhuis doorbracht, maar invloed op het karakter van de bezetting 
had hij natuurlijk wel. Het beschrijven van gelijktijdige gebeurtenissen 
in Groningen toont de achtergrond waartegen Tammens zijn taak als 
burgemeester vervulde.
 De weergave van het verhaal is in hoofdzaak chronologisch, maar de 
klok loopt niet in een regelmatig tempo. Sommige perioden zijn meer 
uitgelicht dan andere. De beschrijving van de oorlogsjaren neemt in de 
weergave van het onderzoek de meeste ruimte in. Het is de tijd waarin 
Tammens het meest invloedrijk is. Enkele hoofdstukken beschrijven een 
bepaalde periode, een hoofdstuk is meer thematisch en gaat nader in op 
Tammens’ verhouding met andere burgemeesters, gemeentepersoneel 
en Stadjers. Het maakte voor hem veel verschil of hij samenwerkte met 
geestverwanten of dat hij met anti’s van doen had.
 Voor het onderzoek zocht ik enkele malen contact met de familie 
Tammens. Dat leidde tot een paar telefoongesprekken met de schoon-
dochter en de dochter van Tammens. Samen met Hans Renders, een van 
mijn promotoren, bracht ik bovendien een bezoek aan Lemmer, waar de 
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dochter en kleindochter van Tammens ons ontvingen. Daarna volgde nog 
een korte briefwisseling. Hoezeer de geschiedenis nog doorwerkt, bleek 
toen Tammens’ dochter na enige tijd besloot deze stop te zetten. Dat was 
jammer, omdat een aantal vragen, bijvoorbeeld over Tammens’ gevan-
genschap en zijn leven na zijn invrijheidstelling, onbeantwoord bleef. De 
briefjes die Tammens vanuit gevangenschap stuurde en die ongetwijfeld 
veel over deze periode kunnen vertellen kreeg ik niet te zien. Over foto’s of 
documenten in familiebezit mocht ik evenmin beschikken.
 Van groot belang voor het tot stand komen van deze biografie was de 
collectie van de Groninger Archieven. Archiefstukken van de provincie 
Groningen, de gemeente Groningen en van landbouworganisaties boden 
veel boeiende informatie. Ook de aanwezige exemplaren van het Groninger 
Landbouwblad leverden veel interessante gegevens op over het boeren-
bestaan in de jaren tussen de beide wereldoorlogen.
 Dankzij het nuttige zoeksysteem Delpher waren krantenberichten 
beschikbaar die een goede aanvulling bleken te zijn op al aanwezige ken-
nis. Ook maakte ik vaak gebruik van de collectie van de Groningse Uni-
versiteitsbibliotheek. Belangrijke informatie betreffende de rechtszaak 
tegen Tammens en over zijn burgemeesterschap vond ik in het Nationaal 
Archief in ’s-Gravenhage waar vooral de dikke dossiers van het Centraal 
Archief Bijzondere Rechtspleging (cabr) zoveel informatie bevatten dat 
het een aantal weken kostte deze nauwgezet door te nemen. Ook het 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (niod) in Amsterdam 
beschikte over een ruime hoeveelheid stukken. Al met al kon ik putten uit 
een grote verscheidenheid aan archiefmateriaal. Getuigenissen à dechar-
ge waren echter zeldzaam. Zelfs in het dossier van het Centraal Archief 
Bijzondere Rechtspleging (cabr) bevonden zich er maar vier. Slechts één 
brief was geschreven door iemand van onbesproken gedrag: de voormali-
ge directeur van de Friesch-Groningsche Coöperatieve Beetwortel sui ker-
fabriek J.J. van Doormaal.52

 Het onderzoek beoogt nieuw licht te werpen op de geschiedenis 
van stad en provincie Groningen gedurende de jaren 1940-1945. Door te 
 achterhalen wat burgemeester Tammens voor een man was, wordt zijn 
in  vloed op het dagelijks bestuur van de stad zichtbaar. Ook draagt een 
biografie van een minder vooraanstaande nationaalsocialist als Tammens 
bij aan de kennis over het functioneren van de Beweging onder de top. 
Het met behulp van microhistorisch onderzoek verkregen verhaal dient 
om Tammens’ publieke optreden te becommentariëren in de brede con-
text van de bezettingstijd.53 Het onderzoek is bovendien een aanvulling 

BOER TAMMENS HOUZEE-proef2.indd   18BOER TAMMENS HOUZEE-proef2.indd   18 10/03/20   07:5310/03/20   07:53



i n l e i d i n g

19

op de bestaande kennis over de nsb op provinciaal en lokaal niveau in 
Gro nin gen. Zo komt naar voren hoe het onderlinge contact tussen nsb-
burgemeesters verliep en welke rol de commissaris der provincie hierbij 
speelde. Na de bijdrage van M.G. Buist, ‘Het bestuur in oorlogstijd’, dat in 
1980 in Groningen in oorlogstijd verscheen, is, afgezien van de pagina’s in 
Stad van het Noorden, weinig meer over het nationaalsocialistische bestuur 
van Groningen gepubliceerd.54

 Tammens was een beschaafde landbouwer die bereid was zich in te 
zetten om het lot van andere plattelanders te verbeteren. Tegelijkertijd 
was hij een overtuigde en soms keiharde nazi, wiens beleid stoelde op het 
nationaalsocialisme. Door deze tegenstelling was hij voor de buitenwe-
reld een man met twee gezichten. De eigenschappen passen echter bin-
nen het karakter van een individu dat meende goed te doen en daardoor 
niet zag dat hij misdaden pleegde.
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hoofdstuk 1

Een boerengemeenschap

§1 Een belofte voor de toekomst

Pé Tammens mocht zich gelukkig prijzen na het behalen van zijn 
 diploma van de Groningse Rijks Middelbare Landbouwschool (rmls). 

De jongen had bij het mondelinge eindexamen op 28 maart 1917 een goede 
beurt gemaakt. In het bijzijn van de inspecteur van het landbouwonder-
wijs, een commissie van toezicht en enige belangstellenden was hij over-
hoord en geslaagd, net als de zes andere kandidaten. Daar kwam nog bij 
dat Pé een dag later hoorde dat hij in aanmerking kwam voor de zogehe-
ten Sloetprijs. De eerste jaren ontving de gelukkige het bedrag van 50 gul-
den, maar vanaf 1917, drie jaar nadat de prijs was ‘verhuisd’ van de Rijks-
landbouwschool te Wageningen naar de Groningse landbouwschool, 
mocht de winnaar ook kiezen voor een gouden medaille en een getuig-
schrift.55 Pé nam als beste leerling van zijn jaar de gouden medaille in ont-
vangst uit handen van commissievoorzitter R.P. Dojes.56 Later dat jaar 
ontving hij ook een beurs om verder te studeren in de landbouw.57

 Dat juist Pé Tammens de uitverkorene was, was meer dan terecht 
en de commissie had er dan ook niet lang over hoeven beraadslagen. 
Zijn gemiddelde cijfer lag een vol punt hoger dan dat van zijn op een 
na beste klasgenoot. Hoe bijzonder de prijs was, blijkt uit het feit dat er 
melding van werd gemaakt in de kranten en in het verslag van de Staat 
van het Nederlandse Onderwijs. Het uitreiken van de Sloetprijs was niet 
van zelfsprekend, want in de jaren 1923 en 1932 beloonde de commissie 

l inks   De ouders van Tammens, Fokko Tammens en Margrietje Wijk. 
(Foto J.F. Blõte, Groninger Archieven 2066_31/1)
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 niemand.58 Er behoefde niet aan te worden getwijfeld dat een jongen met 
capaciteiten om de Sloetprijs te winnen een bijzondere toekomst tege-
moet ging.
 Pé was geboren op 8 april 1898 en had een broer, Peterus Jan, die twee 
jaar jonger was. Al een jaar voordat Pé toelatingsexamen voor de Middel-
bare Landbouwschool deed, verhuisden de broertjes vanuit Leens naar de 
stad Groningen. Daar bezochten zij het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs 
(mulo). Om niet dagelijks naar Leens te hoeven reizen, gingen ze wonen 
aan de Emmasingel nummer 10, waar Pieter Groen, onderwijzer bij de 
Gro ninger Schoolvereniging, meerdere kamers verhuurde.59 Groen voor-
zag de jongens ook van eten en drinken. Dit onderdak kostte vader Fokko 
tussen de f 400 en f 800 per jaar per kind.60 Aan het begin van de twintig-
ste eeuw was dat een smak geld, maar de familie Tammens was niet onbe-
middeld en Fokko had het bedrag er graag voor over om zijn zoons een 
goede opleiding te geven.
 Aan de Emmasingel klonk het geratel van de beslagen paardenhoeven 
en de wagens die zij voorttrokken nog wel vertrouwd, maar vaak werd 
dat overstemd door de stoomfluiten van de locomotieven op het naast-
gelegen spoorwegemplacement. De puffende ijzeren monsters stootten 
daar zwarte stinkwolken de lucht in en dit gaf de stad samen met de vele 
 fa  brieksschoorstenen een eigen aanzien. Anders in elk geval dan de boer-
derij met ruim 40 hectare grond op Grijssloot, waar Pé was opgegroeid.61 
Om later een bloeiend boerenbedrijf te kunnen leiden was het echter 
zaak om zo goed mogelijk te worden geschoold in de theorie en praktijk 
van het boerenbestaan. De best passende opleiding werd gegeven aan de 
rmls.
 Het was niet vanzelfsprekend dat boerenzonen naar de landbouw-
school in de stad gingen. De leerlingen moesten in verschillende vakken 
bewijzen dat ze het niveau aankonden. Pé legde tegelijk met nog zes an -
dere kandidaten in de vroege herfst van 1914 een toelatingsexamen af, 
zelfs in meer vakken dan nodig. De jongen koos niet voor slechts één 
vreemde taal zoals verplicht was, maar voor Frans, Duits en Engels.62

 In de mooie zomer van 1914 met zijn goede oogst drong maar lang-
zaam tot de Nederlandse bevolking door dat er oorlogsgevaar dreigde. In 
de laatste week van juli steeg niettemin de spanning met elke editie van 
de plaatselijke kranten. Op de laatste dag van de maand bracht de post-
bode bij zijn avondbestelling het bericht dat het Nederlandse leger mobi-
liseerde en paarden werden gevorderd.63 Pé was met zijn zestien jaren nog 
te jong voor militaire dienst en vertrok op 19 augustus naar Gelderland 
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voor een korte vakantie. Terwijl hij in Zutphen verbleef, las hij dat ‘de 
groote slag in België’ was begonnen en hij beschreef op een ansichtkaart 
hoe vol de stad zat met ‘huzaren en soldaten’. Enkele dagen later bezocht 
hij de echoput van Hoog Soeren.64

 Pé ontving het bericht dat hij geslaagd was voor zijn toelatings examen 
en ging op donderdag 8 oktober voor de eerste lessen naar de landbouw-
school. Het moderne gebouw van de rmls en dat van de Rijks Land bouw 
Winterschool bevonden zich samen met de bijbehorende proeftuin aan 
de Van Hallstraat. Pé liep van zijn kosthuis naar de school in minder tijd 
dan het kostte om een paard voor de wagen te spannen.
 De rmls telde niet veel leerlingen. Om precies te zijn 29, verdeeld 
over drie klassen. Op twee na woonden zij allen in de stad. Twee jaar 
daarvoor was de school feestelijk geopend door Prins Hendrik en begon-
nen met in totaal twaalf leerlingen. In die eerste jaren steeg dat aantal 
maar langzaam. Dat de rmls toch kon blijven bestaan, kwam doordat de 
 do  centen ook les gaven aan de Landbouw Winterschool. Bovendien groei-
de het besef dat Nederlandse landbouw het moeilijk zou kunnen stellen 
zonder een groep goed opgeleide landbouwdeskundigen. Dat moesten 
mensen zijn die niet alleen geschikt waren voor het leiden van een agra-
rische onderneming, maar ook voor het bekleden van hoge functies in de 
samenleving.65 In die jaren was de rmls de enige in zijn soort en afgezien 
van de Landbouwhogeschool van Wageningen de hoogste opleiding voor 
hen die het vak van boer goed wilden leren. Na de Tweede Wereldoorlog 
zouden er meer middelbare landbouwscholen worden opgericht.66

 Pé was zijn hele leven al vertrouwd met het idee dat hij later, wanneer 
vader Fokko zou gaan rentenieren, het boerenbedrijf zou overnemen. Het 
paste ook in de traditie. Menige boer droeg zijn onderneming aan zijn 
zoon over wanneer hij een jaar of zestig was. Daarom was het zaak om 
voor die tijd genoeg geld te hebben gespaard. Veel boeren verkeerden in 
vergelijkbare omstandigheden: hard werkend om op latere leeftijd finan-
cieel onafhankelijk te zijn, met een ‘goed huwelijk’ binnen de boeren-
stand en twee kinderen.67

 De school kende een uitgebreid pakket aan vakken, waarin Neder-
lands, geschiedenis, rekenen en vreemde talen niet ontbraken. Daarnaast 
waren er lessen die speciaal op het boerenbestaan waren gericht, zoals 
bemestingsleer en landbouwwerktuigkunde. Een van de leraren was 
Jacob Bot ke, die les gaf in plant-, dier-, aard- en delfstofkunde. De leraar 
die zijn kennis op het terrein van de grond, grondverbetering, grond-
bewerking en landbouwwerktuigkunde trachtte over te brengen was 
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Geert Minderhoud.68 Deze speelde een belangrijke rol in de Groninger 
Maat schappij van Landbouw tot hij in 1918 naar Wageningen vertrok 
om hoogleraar te worden.69 Verder kwam Pé voor het eerst de naam van 
I.B. Cohen tegen, professor in het agrarisch recht te Groningen. Hij was de 
auteur van het boek Hoofdlijnen der Staatshuishoudkunde, dat was voor-
geschreven voor het vak staatsinrichting, staatshuishoudkunde en bur-
gerlijk recht.
 Een fors aantal excursies naar boerderijen en kwekerijen vulden de 
lessen op de landbouwschool aan. Veel van de te bezoeken plekken waren 
in de provincie Groningen, maar in zijn eerste jaar bezocht Pé met zijn 
klas ook bedrijven in Noord-Holland. De rmls combineerde dat met een 
uitstapje naar de dierentuin Natura Artis Magistra in Amsterdam.70

 Een van de hoogtepunten van het jaar in de stad Groningen was het 
bezoek dat koningin Wilhelmina aan de noordelijke provincies bracht. 
Om vier uur in de middag van 3 november 1915 arriveerde de vorstin op 
het Hoofdstation. De Koninklijke trein, bestaande uit een salonrijtuig, 
een restauratiewagen en een slaapwagon was alleen al het bekijken 
waard.71 Feitelijk was het een rijdend paleis dat het mogelijk maakte dat 
de hoge bezoekster in enkele dagen tijd heel Noord-Nederland bezocht. In 
de jaren dat maar weinigen de vorstin zelf hadden aanschouwd, was dit 
een gebeurtenis die ook niet ongemerkt aan de leerlingen en leraren van 
de naast het station gelegen landbouwschool voorbijging. De mensen-
massa juichte toen de majesteit uitstapte en burgemeester jhr. mr. E. 
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer en luitenant-kolonel J.P.A. Termaat 
haar op het perron verwelkomden.72 Zij ging daar mee door toen de konin-
gin de erewacht van bewakingstroepen en de vrijwillige Landstorm te 
voet inspecteerde en het gejuich weerklonk nog steeds toen Wilhelmina 
met haar gevolg naar enkele automobielen schreed en wegreed via de 
Emmasingel. Na een korte rijtoer door het westelijk en noordelijk deel 
van de stad en een audiëntie in de woning van Commissaris der Koningin 
mr. C.C. Geertsema vertrok de majesteit na enige uren ook weer per 
spoor.73 Voor veel toeschouwers was het de eerste keer dat ze het staats-
hoofd anders dan op een foto zagen. Ze hadden het er daarom graag voor 
over de hele middag in de regen te staan.74 Het was alleen jammer dat de 
kleine Juliana er niet bij was. De zesjarige troonopvolgster, die bij haar 
geboorte een twintig karaats gouden rammelaar had gekregen. Deze was 
indertijd onder leiding van de Groningse juwelier Hermannus Oving 
gemaakt en een echt ‘pronkjewail in golden raand’.75 Het was voorzien van 
het wapen en edelstenen in de kleuren van de stad. Nadat het gereed was 
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gekomen, lag het een dag in Ovings etalage. Al snel verdrongen zich zo -
veel bewonderaars, dat twee politieagenten voor het raam moesten pos-
ten om ervoor te zorgen dat de menigte de spiegelruiten niet indrukte.76

 De symboliek van het stationsgebouw, met haar sluitstenen in de 
vorm van de koppen van Groningse boeren en boerinnen, wijst op de be -
tekenis die de spoorwegen hadden voor de ontsluiting van de Omme-
landen.77 Wanneer Pé naar de ouderlijke boerderij reisde en met de trein 
de stad uitreed, zag hij vrijwel direct de gloednieuwe Friesch-Groningsche 
suikerfabriek, het doel van een excursie in het derde schooljaar.78 On  mid-
dellijk daarna bepaalden weilanden met grazende blaarkoppen het uit-
zicht. Kort na het Noorderstation passeerde de trein in de verte het dorpje 
Noorderhoogebrug waar meestal de korenmolen Wilhelmina maal  de. 
Soms draaiden ook de wieken van de molen van waterschap Koningslaagte 
even verderop.
 Altijd, behalve natuurlijk op zondag, werkten arbeiders op het land en 
in de kleine dorpjes. De passagiers konden de kerk van Noordwolde met 
zijn spits in de vorm van een ui zien en Adorp met alweer een molen. Het 
landschap met de verspreide boerderijen en enkele kerktorentjes veran-
derde nauwelijks tot Sauwerd. Daar moesten de reizigers in de richting 
Roodeschool overstappen op het Hogelandspoor. Pé kon, als hij naar Leens 
reisde, meerijden tot Winsum.79 Daar nam hij de paardentram of de fiets.
 Vader Fokko dreef de kop-hals-rompboerderij op Grijssloot al vanaf 
1899, toen hij haar van zijn vader Petrus erfde. Fokko had in die jaren niet 
slecht geboerd. Na enkele crisisjaren aan het einde van de negentiende 
eeuw was er sprake van een duidelijke opleving. Wat dat betreft trof 
Fokko het beter dan zijn vader, die vanaf 1878 met een langdurige econo-
mische depressie te kampen had gehad.80 Deze was des te meer voelbaar 
omdat zij volgde op een dertigjarige periode die wel wordt omschreven 
als de gouden tijd van de Groningse boeren.81 De laatste decennia van de 
negentiende en het eerste van de twintigste worden wel ‘nabloei’ ge -
noemd, omdat de dynamiek van de gouden jaren voorbij was, maar er nog 
geen sprake was van aftakeling.82 Pas door het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog kregen de landbouwers te maken met nieuwe problemen: 
de invoer van krachtvoer en veevoer liep terug en een deel van de afzet-
markt viel weg.83 Daarbij zorgde de mobilisatie van het Nederlandse leger 
ervoor dat een groot deel van de nodige arbeidskrachten en paarden niet 
voor de landbouw beschikbaar was.84

 De Eerste Wereldoorlog zorgde voor een duidelijke breuk met de jaren 
die eraan vooraf waren gegaan; niet alleen materieel, maar ook in de hoof-
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den van de plattelandsbevolking. ‘De vervanging van een geest van rust 
en behaaglijk geloof in kennis en vooruitgang van voor 1914 door die van 
pessimisme, angst en geestelijke onzekerheid’, noemde landbouwdes-
kundige en boer Herman Derk Louwes het jaren later zelfs. ‘Toen twijfel-
de men aan niets, en nu twijfelt men aan alles.’85 Daarbij pasten woelingen 
onder de landarbeiders. Begin mei 1919 brak er in het Oldambt een land-
arbeiderstaking uit die navolging kreeg in de rest van de provincie. De 
on rust in Groningen nam toe. Stakers sloegen werkwilligen in elkaar en 
stichtten branden. Geruchten verhoogden de spanning nog meer. Zo 
deed het verhaal de ronde dat Sovjetagenten geland waren bij de Punt van 
Reide om de stakers te steunen.86 Het loze gerucht droeg eraan bij dat de 
afkeer van het communisme bij de rijkere boeren verder groeide. Toch zat 
het Fokko in de tijd dat hij zijn boerenbedrijf runde meer mee dan zijn 
zoons, die te maken kregen met jaren van neergang. De graanprijs bleef 
namelijk niet lang op het hogere peil van na de Eerste Wereldoorlog. Al 
snel kwamen er grote hoeveelheden graan uit het buitenland tegen een 
concurrerende prijs beschikbaar.87 Dit had tot gevolg dat de prijs inzakte. 
Tot aan de crisis van 1929 duurde deze weinig rooskleurige situatie voort, 
daarna werden de omstandigheden nog erger.88

 De boerderij op Grijssloot was al in 1757 met de bijbehorende 76½ juk-
ken land voor 221 guldens, 2 stuivers en 4 duiten aangekocht door Jan 
Tammes, het eerste familielid in een lange reeks dat de boerderij bewoon-
de.89 De opeenvolgende boeren, die overigens niet allen de naam Tammes 
of Tammens droegen, hielden zich er bezig met akkerbouw en veeteelt.90 
Wat eveneens langdurig in de familie bleef waren de voornamen van 
de boerenzonen. Vader Fokko en moeder Margrietje gaven hun jongens 
de namen van de beide grootvaders, Petrus en Peterus. Pé’s jongere broer 
kreeg voor alle duidelijkheid wel als tweede naam Jan toegevoegd, terwijl 
Petrus onofficieel de voornaam van zijn vader als tweede naam ging dra-
gen, al bleef Petrus Fokko Tammens voor het bevolkingsregister gewoon 
Petrus Tammens heten. In de familie is sprake van een reeks van afwis-
selend Petrus en Fokko die teruggaat tot het begin van de negentiende 
eeuw.91 Op die manier is het alsof het kind nog sterker deel uitmaakt van 
de familie en het meer verbonden is met het voorgeslacht.92 Een geslacht 
van vooraanstaande boeren die het beste wilden voor hun bedrijf en hun 
opvolgers.
 Pé was er het jaar rond druk mee de kennis te vergaren die nodig was 
om een modern landbouwbedrijf te kunnen leiden. Het selecte groepje 
van de rmls hoefde van half juli tot begin oktober niet naar school, maar 
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deze periode was daarmee nog geen vakantie. De school hield bij hoeveel 
‘practische voorbereiding’ de leerlingen al hadden opgedaan. Bij Pé liep 
dat op van twee maanden aan het einde van zijn eerste jaar via vieren-
halve maand een jaar later tot tien maanden bij het behalen van zijn 
diploma.93 Dat hield in dat Pé in de zomerperiode diende te werken om 
ervaring op te doen.94 Zulke arbeidskrachten waren meer dan welkom, 
want door de mobilisatie van het leger was in de landbouw sprake van een 
tekort.95 De leerlingen van de rmls konden op die manier een goede 
arbeidsmoraal aanleren. Dat hoorde nu eenmaal bij het boerenbestaan. 
Wie er anders over dacht, maakte geen beste beurt bij de schoolleiding, 
die nogal zuur in het verslag over 1915-1916 noteerde dat in het bijzonder 
bij enkele leerlingen van de tweede klasse de vlijt nogal te wensen over 
liet.96 Of Pé een van die leerlingen was, vermeldt het verslag niet. In elk 
geval doorliep hij ook dit schooljaar, waarin de leerlingen enkele werk-
bezoeken in Zeeland aflegden, met prestaties goed genoeg om bevorderd 
te worden tot het eindexamenjaar.
 Toen hij aan zijn laatste schooljaar begon, woonde Pé alweer drie jaar 
in de stad. Hij ervoer hoe er voortdurend zaken veranderden. Dat gebeur-
de bijvoorbeeld door de komst van honderden seizoensarbeiders aan het 
begin van de suikerbietencampagne, maar nog veel meer indruk maakte 
de komst van 1500 Britse militairen. Zij waren naar het neutrale Nederland 
gevlucht om uit handen van Duitse troepen te blijven. Krachtens het 
Landonzijdigheidsverdrag leidde dat tot hun internering voor de duur 
van de oorlog. De Nederlandse regering wees Groningen aan als verblijf-
plaats, wat leidde tot de bouw van het zogenoemde Engelse Kamp. Hun 
aanwezigheid was voor veel Groningers de eerste kennismaking met de 
Grote Oorlog. Oorlogvoeren deden de soldaten niet in Groningen. Ze 
gaven cabaretvoorstellingen en beïnvloedden ook het sportklimaat. Al 
met al waren zij een bezienswaardigheid.97 Aan het begin van de vorige 
eeuw was nog meer dan driekwart van de inwoners van de stad Groningen 
geboren in Noord-Nederland.98 Degenen die wilden weten wat er achter 
de horizon was, waren in hoofdzaak aangewezen op berichten in de dag-
bladen. De Britten brachten met hun komst de buitenwereld de stad in en 
schudden haar op cultureel gebied wakker.99 Dit gebeurde juist in de 
jaren waarin de broertjes Tammens alles van nabij konden meemaken. 
Van heel dichtbij zelfs, want iedere zondagmiddag konden de Stadjers 
het Engelse Kamp bezoeken om te kijken hoe de Britten daar leefden.100 De 
andere dagen marcheerden de soldaten begeleid door een muziekkorps 
door de omgeving. Vaak kwamen ze dan langs het Verbindingskanaal, het 
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Hoofdstation en het pension waar de broertjes Tammens woonden.101 Het 
was telkens weer een gebeuren zoals er geen tweede was in Stad en Om -
meland.
 Eeuwenlang was de verhouding tussen de stad Groningen en haar 
Ommelanden moeizaam geweest. Willem van Oranje verzuchtte al dat 
Stad en Ommeland ‘een quaat man ende wijff geleecke ende nijet en wist, 
wel de man ofte wijff was’.102 Pas in de negentiende eeuw werd de ver-
standhouding hartelijker. Kort voor de Tweede Wereldoorlog was de stad 
‘voor iedere Groninger zijn trots en zijn glorie’.103 Boer en burger behan-
delden elkaar op voet van gelijkheid op het ‘vlak van ontwikkeling, besef 
van eigenwaarde en standsfierheid’.104 De onderlinge verbondenheid was 
van grote betekenis voor de sociale ontwikkeling van beide.105 Hoe belang-
rijk het was dat de boeren van de toekomst een zo goed mogelijke oplei-
ding dienden te volgen, kon niet genoeg worden benadrukt.106 Dat het 
gebouw van de rmls en de Landbouw Winterschool in de stad stonden, 
paste prima bij de goede onderlinge verhouding van stad en provincie.

§2 Voortdurend vernieuwen:  
een traditie van de Groningse boeren

Een belangrijke eigenschap van de Groningse boerenondernemers was 
het voortdurend zoeken naar nog betere productiemethodes. Al in de 
achttiende eeuw entte Geert Reinders zijn runderen in als proef tegen de 
veepest. Een eeuw later dorste Douwe Teenstra zijn graan met een zelf-
ontwikkeld rolblok. Ook uit de negentiende eeuw stamt het telen van kla-
ver waardoor de vruchtbaarheid van het land toenam en het niet langer 
nodig was land braak te laten liggen. Daardoor werd ook de teelt van kool-
zaad mogelijk.107 Tijdens de jaren die Pé Tammens doorbracht aan de 
Landbouwschool was het niet anders. Zo trokken al ruim voordat de eer-
ste tractoren op het land verschenen nieuwe soorten ploegen hun voren 
door de Groningse klei.108 Het was de rmls eigen haar leerlingen met het 
nieuwste van het nieuwste te laten kennismaken en ook op de boerderij 
zullen zij de veranderingen hebben opgemerkt. Bovendien publiceerden 
de vakbladen voor het boerenbedrijf regelmatig over recente ontwikke-
lingen. Het Groninger Landbouwblad was zo’n weekblad dat zijn lezers 
voortdurend op de hoogte hield. Toen Pé in 1931 de landbouwer Tammens 
van het Ruigezand was geworden, zou hij er zelf een artikel in schrijven 
om anderen in zijn ervaringen te laten delen.109 Het blad ontving graag 

BOER TAMMENS HOUZEE-proef2.indd   28BOER TAMMENS HOUZEE-proef2.indd   28 10/03/20   07:5310/03/20   07:53



e e n b o e r e n g e m e e n s c h a p

29

dergelijke inzendingen. De redactie plaatste met grote regelmaat bijdra-
gen van Groningse boeren.
 Tussen de agrariërs bestonden onderling enorme verschillen. Per 
grond soort en streek hadden de bedrijven hun eigen vorm en karakter. 
Op het Hogeland en in het noordelijk Westerkwartier, waar de bedrijven 
van de familie Tammens lagen, vond in hoofdzaak akkerbouw plaats. Het 
eigene van een boerenbedrijf was niet alleen zichtbaar aan de vorm van de 
hoeve, welke in type sterk uiteen liepen. Ook de aard en het karakter van 
haar bewoners verschilden. H.D. Louwes, die vanuit zijn functies in boe-
renorganisaties met veel agrariërs contact had, was hier stellig van over-
tuigd.110 Verschillen waren ook zichtbaar in de manier waarop de boeren 
omgingen met hun personeel. In het westen van de provincie was het niet 
ongewoon als de boer even hard werkte als zijn knecht. In het Oldambt 
was dat anders.111 De bedrijfsvormen lagen echter nooit volledig vast. Zo 
leidde de graancrisis aan het einde van de negentiende eeuw er bijvoor-
beeld toe dat bouwland werd omgezet in weiland.112

 In het eerste decennium van de vorige eeuw wekte de rijksoverheid 
niet de indruk voldoende rekening te houden met de belangen van de 
landbouw en veeteelt. Dat kwam mede doordat van 1905 tot 1908 het libe-
rale kabinet-De Meester regeerde zonder minister van Landbouw. Met het 
aantreden van de regering-Heemskerk in 1908 keerde de ministerspost 
weer terug. Het onvoorwaardelijk vertrouwen van alle boeren verkreeg 
‘Den Haag’ daarmee nog niet. De wereld van keuter tot herenboer bleef 
een heel andere dan die van de landelijke politiek. Bij veel boeren groeide 
gedurende tientallen jaren het gevoel in Nederland onvoldoende waarde-
ring te krijgen. Vooral dankzij hun stemmen zat van 1918 af jarenlang de 
reactionaire Plattelandersbond met een zetel in de Tweede Kamer.113

 Ofschoon Nederland in de Eerste Wereldoorlog neutraal bleef, verliep 
de voedselvoorziening moeizaam. Het kabinet van minister-president 
P.W.A. Cort van der Linden zag zich genoodzaakt tot het instellen van 
wetgeving om de bevolking zo goed mogelijk in haar levensbehoeften te 
blijven voorzien. De regering diende de mogelijkheden te hebben tot het 
regelen van de productie en de consumptie en het bepalen van de prij-
zen.114 Gedurende het grootste deel van de oorlogsjaren was de lastige 
ministeriële portefeuille van Landbouw, Nijverheid en Handel in handen 
van de landbouwkundige Folkert Posthuma. Hij was daarmee degene die 
het regeringsbeleid op landbouwgebied vormgaf.115 Ondanks de zwaarte 
van zijn post, maakte de minister tijd voor het geven van colleges aan de 
landbouwschool.116
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 In 1916 werd wetgeving van kracht waarmee de regering meer greep 
kreeg op de bedrijfsvoering van de individuele boer. Zij kon voortaan de 
teelt van gewassen die van weinig belang waren beperken of verbieden. 
Boeren als Fokko Tammens dienden vooral graan te verbouwen. Ondanks 
deze regulering maakten veel landbouwers forse winsten, al dan niet in 
het illegale circuit. Het overheidsingrijpen leidde evenwel tot veel onvre-
de bij de boeren, gewend als zij waren om in grotere vrijheid hun bedrijf 
uit te kunnen oefenen.117 Voor Pé, die op dat moment nog op de landbouw-
school zat, betekende de regeringsmaatregel op het eerste gezicht niet 
veel. Deze had echter wel tot gevolg dat hij, nog voordat hij zelf boer werd, 
bekend was met de mogelijkheid dat de politiek zich met het bedrijfsplan 
van elke afzonderlijke boer kon bemoeien. Wanneer hij zijn ouders op 
Grijssloot bezocht, zag hij wat dit in de praktijk inhield. Fokko was niet 
langer vrij om zijn land in te zaaien met wat hij het beste achtte.
 Op de boerderij op Grijssloot waar de broertjes Tammens opgroei-
den waren trekpaarden en de spieren van de landarbeiders eeuwenlang de 
belangrijkste krachtbronnen geweest. Wat dat betreft was er niet veel ver-
anderd sinds de tijd dat te midden van dit onaanzienlijke groepje boer-
derijen in de gemeente Leens nog de kapel van de grijze monniken stond, 
waaraan Grijssloot haar naam ontleende.118 Ook nieuwe landbouwwerk-
tuigen werden nog door paarden voorgetrokken. Jarenlang gold dat 
iemand die ergens naartoe wilde, gebruik diende te maken van paard en 
wagen of moest gaan lopen. Toen Leens in 1880 een omnibus en in 1897 
een paardentramverbinding kreeg, maakte dat de wereld van de bevol-
king groter. Vanaf dat moment waren het niet alleen meer de rijke paar-
denbezitters die iets meer afstand konden afleggen, al was het reizen met 
omnibus en paardentram natuurlijk niet gratis.119 De paardentramlijn 
werd opgeheven in 1922 na aanleg van de lokaalspoorweg Winsum-Zout-
kamp.120 Voor Pé was dat vijf jaar te laat. In de tijd dat hij de landbouw-
school bezocht zou de verbinding ideaal voor hem zijn geweest.
 Al was de komst van de spoorbaan voor Leens een kenmerk van de 
moderne tijd, toch bleven voorzieningen achter bij de stad. Zo waren 
de boeren verstoken van waterleiding, elektriciteit, riolering of telefoon. 
Tammens zou in zijn boerenleven de aanleg van al deze nutsvoorzienin-
gen meemaken. Net als grote projecten in zijn nabije omgeving, zoals de 

l inks   Pé en Peterus Jan met kindermeisje. 
(Fotograaf Wolthuis Zoutkamp)
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aanleg van betere wegen en van het Van Starkenborghkanaal. Groningse 
boeren hebben door de eeuwen heen een open oog gehad voor innovatie. 
Daarentegen werden tradities niet gekoesterd wanneer deze hun beteke-
nis hadden verloren. ‘Als de mensen vroeger niets hadden veranderd, dan 
zouden we nu nog met de blote voeten in de natte klei staan,’ redeneerden 
zij.121

 Dagelijks, behalve op zondag, gingen Pé en zijn broertje naar Leens, 
waar meester Adema hen verwachtte op zijn Openbare Lagere School.122 
Dan liepen zij door het landschap met de bochtige sloten, dat nog her-
innerde aan de tijd dat eb en vloed tot in de stad vielen waar te nemen.123 
De getijdenwerking had er ook voor gezorgd dat Grijssloot, gelegen op 
een niet geheel ontwikkelde kwelderwal, iets hoger lag dan zijn omge-
ving.124 Daar vlogen de geelgorzen en hoorden ze de roep van de kwartel-
koning, vogels die destijds nog algemeen voorkwamen.125 Om de vijf jaar 
was er een groot schoolfeest. Pé maakte dat van 1908 mee. Dan trokken 
de scholieren door het dorp, voorafgegaan door de fanfare Euphonia. Er 
was een draaimolen, versnaperingen voor de kinderen en een loterij die 
iedereen een mooie prijs opleverde. Ook aan de ouderen was gedacht, 
want ’s avonds was er vuurwerk en het feest duurde tot in de late uur-
tjes.126

De broertjes Tammens op de boerderij.  (Collectie Alie Siersema)
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 De openbare school waarop de broertjes Tammens zaten was niet de 
enige lagere school in de gemeente Leens. Gereformeerde kinderen gin-
gen naar een school op christelijke grondslag. Tussen beide bestond een 
zeer scherpe tegenstelling. Dat straalde ook af op de scholieren, die vaak 
minachtend neerkeken op die van de andere school.127 Het verschil werd 
nog vergroot doordat alle kosten van het bijzondere onderwijs volledig 
door de ouders dienden te worden betaald, terwijl de kosten van openba-
re scholen voor rekening van de overheid kwamen. Daarenboven vormde 
de strijd voor algemeen kiesrecht een tweede bron van onrust.
 Leens was aan het begin van de twintigste eeuw een levendig dorp 
waar de bewoners de bijnaam ‘boeskoolkoppen’ droegen, naar de witte 
kolen die veel boeren in de omgeving verbouwden om te dienen als be -
langrijkste ingrediënt voor zuurkool.128 Veel inwoners waren namelijk 
nog direct of indirect afhankelijk van de landbouw.129 Slechts bij een enke-
ling was die band minder sterk. Dat gold bijvoorbeeld voor Joseph Palm, 
die de kost verdiende als pettenmaker, dansmeester en godsdienst-
leraar.130 Hij behoorde tot de Joodse bevolkingsgroep. Leden daarvan 

Schoolfoto van de Openbare Lagere School te Leens van meester T. Adema. 
Op de foto staan de leerlingen van de hoogste klas, met enkele broertjes en 

zusjes uit lagere klassen. Pé Tammens staat links op de tweede rij. Peterus Jan 
staat derde van links op de vierde rij.  (Collectie Alie Siersema)
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werk ten voor de Tweede Wereldoorlog veelal in andere beroepen dan 
boer.131 Als handelaar vervulden ze een belangrijke rol, omdat ze de scha-
kel waren tussen de boerenbevolking en de markten. Ze zorgden ervoor 
dat het platteland werd voorzien van allerlei goederen zoals textiel.132 
Door hun gang langs de deuren waren ze tegelijkertijd de brenger van de 
laatste nieuwtjes. Ook bepaalden ze een groot deel van de veehandel.133 
Het is mogelijk dat hun kinderen naar dezelfde openbare school als Pé en 
Peterus Jan gingen, al had Pé waarschijnlijk geen Joodse klasgenoten.134

 Tot 1917 bevolkten in hoofdzaak liberale boeren de gemeenteraad 
van Leens. De invoering van het algemeen kiesrecht had evenwel een 
grote politieke verschuiving tot gevolg.135 In de verschillende plattelands-
dorpen ontstonden afdelingen van de Sociaal-Democratische Arbeiders-
partij (sdap). Bij de verkiezingen van 1918 kregen de sociaaldemocraten 
maar liefst 34,6 procent van de in de provincie uitgebrachte stemmen en 
de Communistische Partij Holland (cph) 2,1 procent.136 Voor Pé Tammens 
kwamen deze verkiezingen een jaar te vroeg. Hij mocht nog niet stemmen 
omdat hij nog geen eenentwintig was. Had hij wel de gang naar het kies-
lokaal gemaakt, dan was zijn stem niet bij deze op de arbeiders gerichte 
partijen terechtgekomen. Eerder zou hij zich bij de meerderheid van de 
‘dikke boeren’ hebben gevoegd en liberaal stemmen.137

 In Groningen was de uitdrukking ‘dikke boer’ gangbaar voor de typi-
sche ‘Groninger boer’. Niet iedereen die een landbouw- of veeteeltbedrijf 
bezat werd hiertoe gerekend. Wie wel behoorde tot hen die elders in het 
land herenboeren werden genoemd, bezat minimaal een boerderij met 
40  hectare land. Doorgaans waren het akkerbouwers uit de kleistreken 
die een grote rol speelden in het sociale gebeuren. Deze landelijke aristo-
cratie was de bovenklasse van de provincie.138 Vaak vervulden zij meerde-
re functies tegelijkertijd, waaraan ze doorgaans meer tijd spendeerden 
dan aan de landbouw.139 H.D. Louwes is hier een goed voorbeeld van. 
Naast diverse bestuursfuncties, waaronder het voorzitterschap van de 
Groninger maatschappij voor Landbouw, zat Louwes vanaf 1933 vier jaar 
in de Tweede Kamer voor de Liberale Staatspartij.140 Dat een Groningse 
boer een Kamerzetel bekleedde was niet uniek. In 1922 was Steven Bierema 
Louwes voorgegaan.141 Ook de leden van de familie Tammens waren zulke 
boeren. Gaandeweg zou Pé Tammens een steeds grotere rol in het gemeen-
schapsleven gaan spelen en een grote hoeveelheid functies bekleden. 
Dikke boeren hadden vaak veel loonarbeiders in dienst. Daarbij hielden 
zij oog voor het verschil in stand en toonden ze doorgaans weinig sociale 
betrokkenheid.142 In de oogsttijd dienden dagloners als ‘vreemde zich-
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ters’, losse arbeiders die met een soort korte zeis het koren kwamen maai-
en.143 Vaak kwamen zij uit het naburige Friesland en namen ze de plaats in 
van vertrokken Groningse landarbeiders die een beter bestaan in Amerika 
hoopten op te bouwen.144 Na verloop van tijd wisten deze zich vaak op te 
werken tot kleine boeren.
 Gedurende het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog bleef het Neder-
landse leger paraat en ook Tammens was vanaf 2 mei 1918 onder de wape-
nen. Hij diende bij het korps grenadiers derde compagnie, eerste bataljon 
en was gelegerd in Den Haag. Daar beveiligde de eenheid regeringsge-
bouwen, paleizen en spoorbaanvakken. Ook hielp ze bij het bewaken van 
geïnterneerden.
 Nadat de oorlogvoerende landen op 11 november tot een wapenstil-
stand kwamen, braken in heel Europa revoluties uit. Ook in Nederland 
was het onrustig en op 12 november betoogde sdap-leider Pieter Jelles 
Troelstra in de Tweede Kamer dat de regering niet langer kon rekenen 
op de steun van de politie en het leger. Hij raadde aan om de macht over 
te dragen aan de sdap. Daarop ging in de Hofstad het gerucht rond dat 
 ko  ningin Wilhelmina met haar gezin per auto zou vluchten. Het liep 
anders. Veel burgers schaarden zich achter het Koninklijk Huis en de 
regering van minister-president Charles Ruijs de Beerenbrouck.
 Op 18 november vond op het Malieveld een grote demonstratie plaats 
die duidelijk moest maken hoezeer de Nederlandse bevolking hechtte aan 
de bestaande orde. Kapitein W. Baron van Ittersum, commandant van de 
compagnie van Tammens, had van tevoren met de particuliere secretaris 
van Hare Majesteit al overlegd over de komst van het koninklijk gezin. 
Zodra de koets verscheen, wisten de manschappen wat hen te doen stond. 
Ze spanden de paarden uit en trokken het rijtuig over het drassige veld 
door de enthousiaste menigte. Aanvankelijk was het de bedoeling dat 
koningin Wilhelmina zou uitstappen, maar daartoe kreeg ze geen kans. 
Na het huldebetoon begaf de stoet zich naar Paleis Noordeinde, waar 
koningin Emma verbleef. Daarna verscheen de familie op het balkon.145

 Later die dag maakte minister van Oorlog jonkheer G.A.A. Alting von 
Geusau bekend: ’Hare Majesteit de Koningin draagt mij op Hoogstderzelver 
bijzonderen dank over te brengen aan alle militairen, die hedenmiddag 
op zoo schitterende wijze hebben deelgenomen aan de grootsche betoo-
ging op het Malieveld te ’s-Gravenhage.’ Tammens bevordering tot kor-
poraal volgde twee weken later. De andere grenadiers werden die dag ook 
bevorderd.146 Op 1 oktober 1919 ging hij met groot verlof.147
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§3 17 december 1920

Het was een gure dag geweest, die 17e december van het jaar 1920. Geen 
enkele zonnestraal had door de bewolking heen het Groningse land be 
reikt en de temperatuur was niet boven het vriespunt gekomen. Een 
schra le windkracht 4 maakte het extra koud, maar binnen in het café in 
Leens was er weinig van te merken.148 Daar vergaderde ‘De Vereeniging tot 
Bevordering van Landbouw en Nijverheid te Leens in de Provincie Gro
ningen’. Deze organisatie was in januari 1841 opgericht als ‘de afdeeling 
Leens van de Groninger Maatschappij van Landbouw en Nijverheid’ en 
daarmee de oudste nog bestaande landbouwvereniging van het land.149 
Het was precies een jaar en twaalf dagen geleden dat Pé voor het eerst als 
lid een vergadering meemaakte en inmiddels kenden alle aanwezigen 
hem als de secure en veelbelovende zoon van Fokko Tammens. Al in zijn 
eerste jaar vormde hij samen met de alom bekende H.D. Louwes en 
P. Winter de commissie die dat jaar de landbouwbibliotheek beheerde. In 
die functie had de jonge Tammens het grote aantal aanwezigen, bij zijn 
eerste optreden namens de commissie telde hij er 72, enkele malen ver
slag uitgebracht en met enige trots op een batig saldo kunnen wijzen. Wel 

De grenadiers met de koets bij de Koninklijke stallen. Tammens staat  
tweede van rechts (zie ook inzet). (Beeldbank Haags Gemeentearchief)
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merkte hij op dat er nog steeds te weinig gebruik werd gemaakt van deze 
belangrijke bibliotheek.150

 Waarschijnlijk was de indruk die hij had gemaakt zo goed dat hij eni-
ge tijd later benoemd was tot lid van de commissie voor het beklemrecht. 
Beklemming was het recht om het land van iemand anders voor altijd en 
erfelijk te gebruiken. Het huis op dat land was daarbij eigendom van de 
gebruiker. De commissie had onderzocht of deze rechtsfiguur in de toe-
komst diende te blijven bestaan. Terwijl voorzitter D.J. Siccama de andere 
agendapunten afwerkte, wachtte Pé Tammens op zijn beurt. Met 51 aan-
wezigen was het deze keer niet zo druk als anders.151 Toen Siccama aan 
agendapunt 8, het werk van de commissie toe was, kwam het moment 
van Tammens. Namens zijn medecommissieleden A.H. Ages, G. Zijlma 
en P. Dijkhuis nam hij het woord om de bevindingen te rapporteren.
 De bijzondere rechtsfiguur van het beklemrecht droeg er in grote 
mate aan bij dat in de provincie Groningen niet zoals in andere provincies 
versnippering van boerenland voorkwam.152 In Groningen ontstond daar-
door een boerenelite die zelf eigenaar was van de grond die zij bewerkte.153 
De commissie vond dat het beklemrecht duidelijk bij wet moest worden 
geregeld. Bovendien, en dat was haar tweede conclusie, vond zij het niet 
wenselijk dat het in de toekomst mogelijk zou blijven nieuwe beklem-
mingen te vestigen omdat dit de economische ontwikkeling in de weg 
stond. Vrijwel onmiddellijk bleek dat lang niet alle leden het hiermee 
eens waren. Ages en Tammens dienden hen echter van repliek en uitein-
delijk kon een grote meerderheid van de aanwezigen zich vinden in de 
eerste stelling. Over de tweede waren de meningen sterker verdeeld, maar 
ook hier werd de conclusie aangenomen, met 29 tegen 20 stemmen.154 
Tammens junior had door zijn optreden genoeg indruk gemaakt om de 
vergadering te overtuigen. Zijn belangrijkste publieke optreden tot dan 
toe was naar wens verlopen. Hij keerde die avond met een tevreden gevoel 
naar huis terug. De snijdende koude kon hem weinig doen, van binnen 
was hij warm.
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hoofdstuk 2

Ruigezand

§1 Hoe groot is de boer op zijn land

Op de zesde dag schiep Onze Lieve Heer uit de zwarte aarde de Oekraï-
ner en uit het woestijnzand de Arabier. Zodra Hij hen neerzette op de 

grond waaruit ze waren gevormd, dankten ze Hem voor het leven dat Hij 
hen geschonken had. Daarop nam de Schepper een handvol klei van tus-
sen Eems en Lauwers en kneedde de Groningse boer, wekte het figuurtje 
tot leven en zette het met beide benen op de kleverige grond. Het kereltje 
staarde stuurs voor zich uit en zweeg. ‘Zie je me niet?’ vroeg Onze Lieve 
Heer, die vreesde dat er deze keer iets niet helemaal goed was gegaan, ‘ik 
ben de Heer.’
 ‘Kan me niet schelen wie je bent,’ baste de Groningse boer, ‘van mijn 
land af!’155

 Deze vertelling die onder Groningers rondging, illustreert hoezeer 
sommige boeren zich als alleenheerser beschouwden. Zij stelden het niet 
op prijs anderen op hun land aan te treffen. Dat gold ook voor Tammens. 
Zelfs toen het aantal mollen begin 1934 ‘schrikbarend’ toenam, voelde hij 
er ‘niet veel voor dat Jan en alleman maar vrij over het veld sjouwt’ om de 
lastige dieren te vangen.156 Hij was de baas en daar diende iedereen zich in 
te schikken.
 Veel boeren van het Ruigezand en de Waarddijk waren doopsgezind of 
vrijzinnig hervormd, terwijl twee van hen gereformeerd waren. Vrijwel 
allen waren liberaal, op twee na die de antirevolutionaire richting aan-
hingen.157 De familie Tammens behoorde tot de Nederlands Hervormde 
Kerk. Pé Tammens verwijst in enkele toespraken die hij in de oorlogsjaren 
hield naar God, waarschijnlijk omdat het aansloot bij de retoriek van de 
nsb. De Nationaalsocialistische Beweging verwees, indien haar dat goed 
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uitkwam, wel vaker naar de Schepper.158 Tammens zelf werd op 18 maart 
1921 aangenomen als lidmaat, ter gelegenheid van zijn huwelijk met de 
boerendochter Alida Wiersma.159 Zij speelde soms orgel in de kerk in 
Olde hove. Daar trouwde het paar op 25 mei 1921, met twee ooms als getui-
gen.160 Na het huwelijk vertoonde Tammens zich niet vaak meer in een 
godshuis, hij was bepaald niet ‘kerks’, in tegenstelling tot Peterus Jan die 
vanaf 1937 kerkvoogd was.161

 Alida was geboren op 13 oktober 1898 en dus een half jaar jonger dan 
haar echtgenoot. Tammens had zijn bruid leren kennen op de tennisclub 
van Ulrum, waar kinderen van liberale boeren ’s zomers heengingen, ook 
al tennisten ze niet.162 Zij was het enige kind van landbouwer Jacobus 
Johannes Wiersma die vanaf 1902 als ‘beklemde meier’ op een boerderij 
op het Ruigezand boerde. Onder de rechtsfiguur van het beklemrecht 
hield dat in dat Wiersma geen eigenaar was en jaarlijks een soort pacht-
som betaalde.163 Ook de Wiersma’s behoorden tot de gegoede boeren-
stand.
 Alida was tenger gebouwd en had geen krachtig gestel. In 1918 leed ze 
zwaar aan de Spaanse griep en ook in de jaren daarna bezocht ze regel-
matig een arts. Vaak was dat professor Leonard Polak Daniels, een inter-
nist die in oktober 1918 in Groningen hoogleraar in de geneeskunde was 
geworden. Ze bleef patiënt bij hem tot zijn dood.164

 Boeren en arbeiders leefden in parallelle werelden die elkaar soms 
raakten, maar vaak ver uiteen lagen. Het was onvoorstelbaar dat kinderen 
van landarbeiders lid zouden worden van dezelfde tennisclub, of boeren 
en arbeiders samen naar de schouwburg zouden gaan. Wereldse zaken, 
zoals schouwburgbezoek of het lidmaatschap van de sociëteit in het na -
burige Kommerzijl, waren het terrein van dikke boeren.165 Ook het deel 
uit maken van een rederijkerskamer hoorde daarbij. Dit waren op het Gro-
ningse platteland bij uitstek ontmoetingsplaatsen voor de gegoede boe-
renstand.166 Tammens stond vanaf 1919 ingeschreven als lid van rederij-
kerskamer Asinga te Ulrum. Het gezelschap ‘werkende leden’ bestond uit 
achttien dames en vierentwintig heren, waaronder naast Tammens ook 
zijn streekgenoten en medelandbouwers Stephanus Hendrik Louwe Wol-
dringh en H.D. Louwes. In 1925 meldde ook echtgenote Alida zich aan. 
Tammens zou tien jaar lid blijven, na 1929 stond hij niet meer op de leden-
lijst.167

 Nog voor het begin van de jaren twintig zullen veel Groningse boeren 
hebben gevreesd dat alles niet lang meer bij het oude zou blijven. Door de 
invoering van de nieuwe kieswet in 1917 konden de arbeiders een macht 
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van betekenis gaan vormen. Als iedereen een stem had die even zwaar 
woog, dan zouden de arbeiders zich kunnen verenigen en hogere lonen 
eisen. Zelfs het beste land viel dan niet meer rendabel te exploiteren, zo 
was de gedachte. De staking van landarbeiders van begin mei tot eind juli 
1919 ervoeren veel boeren als een onheilspellend voorteken. Schijnbaar 
was het werkvolk nog niet tevreden met hun fors gestegen lonen.168 In de 
tien jaar tussen 1910 en 1920 waren de loonkosten meer dan verdubbeld.169 
H.D. Louwes, onder meer jarenlang bestuurder van de Groninger Maat-
schappij voor Landbouw, noemt de periode onmiddellijk na de Eerste 
Wereldoorlog een breekpunt in de plattelandsgeschiedenis. Samen met 
de crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog was er volgens hem sprake van 
sprongsgewijze ontwikkelingen op drie terreinen. Naast het pessimisme 
dat in de plaats kwam van het geloof in vooruitgang, was de toegenomen 
regeringsinvloed op het boerenbedrijf een grote verandering. Het derde 
punt was de machtsvorming en de plaatsverandering van de landarbei-
ders in de maatschappij.170

 Voor 1920 hadden boeren gewoonlijk nog zes inwonende personeels-
leden: een grote en een kleine meid, een grote, een middelste en een derde 
knecht en een schaapsjongen. Vaak werden zij erbarmelijk gehuisvest. 
Louwes dacht er jaren later slechts met schaamte aan terug. ‘De slaap-
plaats der knechten op de koegang werd zeer juist ‘kougat’ genoemd.’ 
Rond 1920 veranderde deze situatie dankzij wetgeving, maar ook door de 
andere denkbeelden van de nieuwe generatie. Vaak bleef niet meer dan 
één dienstmeisje op de boerderij wonen.171 Tammens had vijf vaste arbei-
ders in dienst, maar koos ervoor om helemaal geen inwonend personeel 
op zijn boerderij te huisvesten, gesteld als hij was op zijn privacy. Per-
soneel bediende de familie aan tafel, maar de tijd van het zilveren tafel-
belletje was voorbij.172

 Op 23 juli 1923 werd Tammens vader van een zoon. De jongen ging 
Fokko Petrus heten, naar zijn vader en grootvader. Twee jaar later zag een 
dochter het levenslicht, Mariëtte Margriete. Zij werd Jettie genoemd. In 
1928 vroeg Alida per advertentie om een meisje dat haar bij de verzorging 
kon helpen, maar niet bij de familie kwam inwonen.173 Toen Fokko en 
Jettie enkele jaren naar school gingen, maakten zij ’s ochtends gebruik 
van ‘de schoolwagen’. Een knecht mende het rijtuig en kinderen van 
arbeiders kregen onderweg een lift. ’s Middags gingen Jettie en Fokko 
samen terug. Lopend, want dan was het licht.174
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§2 Hoe klein is een boer op de wereld

Vanaf de lente van 1921 gold Pé Tammens als dikke boer. Voortaan bewerk-
te hij zijn eigen land, of beter, hij liet het bewerken door ingehuurde 
arbeiders. Hij was toen 23 jaar en de kennis die hij op de landbouwschool 
had opgedaan moest de basis zijn voor een succesvol bedrijf. Door tevens 
gebruik te maken van eersteklas zaden en pootgoed leverde de boerderij 
prima gewassen op. Er waren maar weinig zaken waarop Tammens hele-
maal geen invloed had, zoals het weer. Als zich toch problemen op het 
bedrijf voordeden, kon hij natuurlijk altijd nog anderen om raad vragen, 
zijn vader Fokko bijvoorbeeld. Van Ruigezand naar Grijssloot was het niet 
lang rijden. Tammens had zich het jaar ervoor een automobiel, een zwar-
te Fiat conduite interieur met vier zitplaatsen aangeschaft.175 Via Electra 
en Leens was hij binnen een mum van tijd bij zijn ouderlijk huis.
 De jonge boer bofte met zijn eersteklas bedrijf van ruim 48 hectare.176 
De boerderij bij de kannewaskers, de lisdodden in het langsstromende 
Reitdiep, had zijn voorkeur boven die op Grijssloot waar hijzelf was op -
gegroeid.177 Wellicht was dit omdat dit bedrijf zo’n 8 hectare kleiner was 
dan dat van zijn schoonvader. In 1922 ging ook broer Peterus Jan op eigen 
benen staan en vestigde zich te Leens.178 Vader Fokko verliet daarna het 
bedrijf op Grijssloot en ging wonen in een herenhuis aan de Noor der-
stationstraat te Groningen. Verkocht werd de boerderij waarop Pé en 
Peterus Jan waren opgegroeid echter niet.179

 Pé Tammens hield er te Ruigezand een kleine veestapel op na, met 
paarden om het land te bewerken en waarschijnlijk niet meer dan een 
stuk of acht koeien.180 De nadruk lag evenwel op het verbouwen van ge -
wassen als aardappelen, suikerbieten, erwten, Waalse bonen, karwij, kla-
ver, vlas en vooral graan.181 Ook teelde hij eenentwintig rassen fijne zaden 
en vonden bij hem proeven plaats met tarwerassen.182 Nu was hij de vol-
gende Tammens die de familietraditie voortzette met een eigen boeren-
bedrijf. Toch lag hij ’s nachts wakker. Het was vooral de tarweprijs die 
hem en andere boeren slecht deed slapen. Deze gaf tot enkele jaren na de 
Eerste Wereldoorlog nog geen reden tot klagen, maar vanaf 1920 zette een 
daling in.183 Dat was zorgelijk, want voor veel akkerbouwers en ook voor 
Tammens was tarwe het belangrijkste gewas. Binnen drie jaar waren de 
prijzen gehalveerd.184 Zo bracht 100 kilo rode tarwe in 1920 f 25,60 op, 
maar in 1922 nog slechts f 11,62. De opbrengst van 100 kilo rogge daalde 
over die zelfde periode van f 32,00 met ongeveer tweederde naar f 10,38. 
Wintergerst zakte in prijs van f 21,36 naar f 10,51 en haver van f 19,29 naar 
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f 10,87. Een dergelijke prijsval was sinds 1817 niet meer voorgekomen.185 
Voor boeren als Tammens was dit extra wrang, omdat de oorzaak buiten 
henzelf lag. Goedkoop graan van het Amerikaanse continent overspoelde 
de wereldmarkt.186 Sikkels blonken, sikkels klonken, ruisend viel het 
graan.187 De prijs viel helaas ook. Ondanks hun harde werken verarmden 
de akkerbouwers zienderogen.
 De herinnering aan die eerste financieel moeizame tijd maakte een 
blijvende indruk op de jonge landbouwer. Eenentwintig jaar later, toen 
Tammens inmiddels het nationaalsocialisme uitdroeg, zei hij hierover 
dat de boeren in die jaren waren komen te staan ‘tegenover de machten 
van het grootkapitaal enerzijds en tegenover de sterke politieke vakbon-
den anderzijds’.188 Geredeneerd vanuit de persoon die Tammens in 1943 
was, stond het grootkapitaal voor De Verenigde Staten en de politieke 
vakbonden voor de Sovjets. Daarmee had de boerenstand in 1922 al dezelf-
de tegenstanders die later door de nationaalsocialisten werden bevoch-
ten. Tot een dergelijk inzicht was Tammens in de jaren twintig evenwel 
nog niet gekomen.
 Tammens had abonnementen op het Groninger Landbouwblad, dat 
we   ke lijks verscheen, op het Landbouwkundig Tijdschrift en op twee dag-
bladen: De Telegraaf en het Nieuwsblad van het Noorden.189 De Telegraaf 
verscheen landelijk en onderscheidde zich door het nieuws op een ver-
nieuwende manier te presenteren, bijvoorbeeld door middel van een 
inhoudsopgave. Journalistiek richtte de krant zich op een breed publiek 
en stelde zich onafhankelijk van partijen of zuilen op.190 Het Nieuwsblad 
van het Noorden hield eveneens een neutrale koers aan, in tegenstelling tot 
andere dagbladen die vaak wel tot een zuil behoorden.191 Tammens adver-
teerde regelmatig in het Nieuwsblad van het Noorden. Vaak bood hij iets te 
koop aan, zoals op 3 maart 1922 een partijtje voederbieten en vlasknopkaf. 
In de periode van 1922 tot 1939 liet hij ruim veertig advertenties plaatsen.
 Tammens en de andere akkerbouwers waren niet de enigen die zucht-
ten onder de lage prijzen. De landarbeiders in hun dienst werden door de 
langdurige depressie niet minder hard getroffen.192 Met boeren en arbei-
ders leed ook de rest van de plattelandsbevolking, zoals smeden en win-
keliers. Zij waren afhankelijk van bestedingen door de boeren. Deze 
malaise in de landbouw bleef jarenlang voortduren.193 Tammens had er 
vrijwel de gehele vooroorlogse periode mee te maken.29
 Het was maar een schrale troost dat de situatie in het buitenland soms 
nog veel slechter was. Met name in Duitsland heerste een chaos die veel 
landbouwers daar genoeg redenen gaf om met afgunst naar het rustige 
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Nederland te kijken. Bij de oosterburen speelde de verloren Eerste Wereld-
oorlog een grote rol. Daarna trof de hyperinflatie het land. Het zag ernaar 
uit dat de Duitse overheid de openbare orde niet meer kon handhaven. 
Politici in de buurlanden waren er serieus op bedacht dat de Republiek 
van Weimar ineen zou storten.194 In deze periode hielden Duitse boeren 
hun oogst zelfs vast, omdat ze weigerden deze tegen het vrijwel waarde-
loos geworden papiergeld van de hand te doen.195 Wanneer Tammens over 
de markt in Groningen liep, dan zag hij hoe de Duitse marken bijna tegen 
papierprijs werden verkocht aan mensen die hoopten dat de munt ooit 
weer haar oude waarde zou terugkrijgen.
 Te midden van alle ordeloosheid trokken in de zomer van 1923 duizen-
den arbeiders naar het centrum van de industriestad Krefeld. ‘Een groot 
aantal metaalfabrieken is door jeugdige arbeiders, die onder syndicalisti-
sche invloed staan, bezet,’ las Tammens op de avond van 11 augustus. De 
bezetters dreigden daar met plunderingen.196 Dat was helaas geen onbe-
kend verschijnsel, want in diezelfde tijd trokken plunderende groepen 
hongerlijders over het Duitse platteland. Boeren die bezoek van zo’n 
 bende kregen stonden doorgaans machteloos. Hun vee werd geslacht, 
hun boerderij leeggeroofd. Vooral ten westen van Keulen in de Belgische 
 be  zettingszone kwamen dergelijke strooptochten voor.197 Tammens nam 
dagelijks de krant door en zijn interesses hielden niet bij de grens op. 
Ontzet las hij wat er in Duitsland speelde en hij leefde mee met de over-
vallen boeren. Hij kon zich indenken hoe machteloos hij zou zijn als hem 
zoiets overkwam. De chaos in de Republiek van Weimar was ook om een 
andere reden verontrustend. Duitsland was immers ‘de voornaamste 
natuurlijke afnemer (…) van Nederlandse producten, vooral van onze 
land- en tuinbouwproducten’ zoals een spreker het op de vergadering 
van de Groninger Maatschappij van Landbouw omschreef.198 Het stelde 
 Tam mens dan ook tevreden toen in Duitsland uiteindelijk de rust terug 
leek te keren.
 In 1926 kregen ook de boerderijen op het Ruigezand elektriciteit. Op 
ieder erf kwam een transformatorhuisje te staan, waar de 3000 volt van 
de hoofdleiding werd omgezet in netspanning van 220 volt.199 De intro-
ductie van de elektriciteit zorgde in Nederland voor de komst van allerlei 
ongekende mogelijkheden. Apparaten die tot dan toe door de kracht van 
mens of dier werden aangedreven liepen voortaan op stroom. Tammens 
las zijn avondblad voortaan niet meer bij het licht van een walmende 
petroleumlamp maar onder een gloeilamp. Bovendien kon hij nu ook 
overwegen een radiotoestel aan te schaffen.
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 De Groninger Maatschappij van Landbouw begreep al snel wat het 
voor deel van radio voor haar leden was. Dankzij de uitgezonden weers-
verwachtingen konden boeren als Tammens hun werkzaamheden af -
stemmen op het weer van de volgende dag. Tot dan was de weersvoor-
spelling, afgezien van een rubriek in het avondblad, voor hen letterlijk 
nattevingerwerk geweest. Vaak gebruikten zij volksweerkunde die geba-

Advertentie voor een van de eerste radio’s  
in het Groninger Landbouwblad 10 november 1928
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seerd was op spreuken als ‘oostenwind met regen, duurt drie dagen, zes 
of negen’. De beschikbaarheid van een actueel weerbericht was dan ook 
een grote vooruitgang. Daarom stelde de Groninger maatschappij van 
Landbouw haar leden vanaf begin 1926 in staat om via haar een degelijk 
exemplaar, het ‘landbouw-toestel’ te kopen. Anderhalf jaar later boog 
haar ‘radiocommissie’ zich over de vraag of er nog iets te verbeteren was 
aan de apparaten.200 Een advertentie uit 1928 toont een apparaat dat zo 
groot was dat Tammens’ vijfjarige zoon Fokko er niet bovenuit kon kij-
ken. Wel zal deze, afgaande op het bericht dat de leverancier verspreidde, 
in staat zijn geweest het te bedienen. Dat hield overigens niet in dat hij 
eraan mocht komen.201 Radio’s, van welk merk dan ook, waren in die tijd 
te duur om als speelgoed te dienen. Eind 1929 adverteerde Philips in het 
Groninger Landbouwblad met een standaardcombinatie, bestaande uit een 
ontvangsttoestel, een luidspreker en een antenneveiligheid voor de aan-
schafprijs van f 253,25. Antenneaanleg was niet bij de prijs inbegrepen.202

 De geluiden die het landbouw-toestel voortbracht, waren tot dan toe 
ongekend op de boerderij. Eeuwenlang kwam muziek vooral van boeren-
knechten die na het werk hun trekharmonica bespeelden, een verschijn-
sel dat tot het verleden ging behoren toen steeds minder personeel op de 
boerderij woonde.203 De familie Tammens bespeelde zelf ook instrumen-
ten – Pé ging als negenjarige met zijn pony naar pianoles – maar radio 
bracht muziek op een heel andere manier binnen.204 Immers, al was het 
apparaat in hoofdzaak vanwege de weersvoorspelling aangeschaft, nu 
het er toch stond was het natuurlijk zonde om het uit te laten. Hierdoor 
kwamen ook de nationale en internationale nieuwsberichten in de woon-
kamer. Tammens was als bezitter van zulk een nieuwerwets toestel niet 
meer uitsluitend op het dagblad aangewezen als het erom ging op de 
hoogte te blijven van het laatste nieuws.
 Ondertussen schommelden de landbouwprijzen nog steeds flink. 
Waar het boekjaar 1924-1925 voor de bedrijven in het noordelijk Wester-
kwartier nog aardig winstgevend was, daar vielen de resultaten in de 
daarop volgende twee jaren tegen. In 1927-1928 trad er een licht herstel op 
en het jaar daarop was ronduit goed te noemen. De wereldcrisis van 1929 
hakte er echter behoorlijk in.205 Terwijl de inkomsten voor de akkerbou-
wers daalden, bleven hun uitgaven vrijwel even hoog als voorheen.206 Daar 
kwam nog bij dat een ander belangrijk gewas voor Tammens, de suiker-
biet, op dat moment ook vrijwel niets opbracht. De situatie was zo som-
ber dat de ledenaandeelhouders van de Friesch-Groningsche coöperatieve 
Beetwortelsuikerfabriek in vergadering bijeenkwamen om over het lot 
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van de fabriek te beslissen. Was het wellicht beter om het bedrijf te slui-
ten? Op 10 februari 1931 besloot op een buitengewone algemene ledenver-
gadering de overgrote meerderheid om, mits er voldoende regeringssteun 
kwam, ‘te doen als de bekende trompetter van Napoleon die wel den aan-
valsmarsch kon voorspelen, maar van het signaal voor terugtrekken geen 
noot kon uitbrengen’.207 Het zou Tammens kunnen zijn die dat op  merkte. 
In elk geval was hij de man er niet naar om bij de pakken neer te gaan zit-
ten. Na de regen zou de spreekwoordelijke zonneschijn wel weer komen.
 Een boer als Tammens kon weinig anders dan de broekriem aanhalen 
en de mouwen wat verder opstropen. Misschien viel er nog wat meer te 
besparen op de uitgaven, met name op de lonen van het personeel. Dat 
was veruit de grootste onkostenpost, maar hoe moeilijk het zou zijn om 
daarop te bezuinigen was al gebleken bij stakingen van landarbeiders, die 
eerder in 1929 al voor veel onrust in de provincie zorgden.208 Het conflict 
was ontstaan in het Oldambt, maar van daaruit verspreidde het zich over 
de provincie.
 Veel onvrede onder de arbeiders werd veroorzaakt door de manier 
waarop de dikke boeren op hen neerkeken. Arbeiders ontvingen hun loon 
bij de deur van de koeienstal, want in de boerderij mochten zij niet ko -
men. Bovendien was het loon dat zij voor hun werk ontvingen te laag om 
een gezin van te kunnen onderhouden.209 De staking duurde maanden en 
in Finsterwolde vielen zelfs een dode en drie gewonden door politie-
kogels.210 In het veel dichter bij het Ruigezand gelegen Warffum ontstond 
op woensdag 17 juli midden op de dag een grote brand. Twee schuren, een 
hoeveelheid hooi en veel landbouwmateriaal van J. Boersema gingen in 
vlammen op. Ook het voorhuis van zijn boerderij brandde geheel uit. Er 
was sprake van brandstichting, zoveel was wel duidelijk.211

 Akkerbouwers als Tammens leefden in de ogen van de landarbeiders 
in grote weelde. De boeren zelf hadden grote zorgen over de toekomst van 
hun bedrijven en vonden het niet verantwoord de beloning van hun per-
soneel te laten stijgen. Zij hadden als ondernemers immers te maken met 
wereldmarktprijzen, waardoor ze moesten opboksen tegen producenten 
die hun arbeiders veel minder betaalden. Doordat de landbouwers geen 
invloed op de prijzen hadden, konden zij hun kosten ook niet doorbere-
kenen aan de consument, iets dat fabrikanten wel konden. Hogere lonen 
moesten daarom door de boer uit eigen zak worden betaald. Wanneer de 
boeren elkaar troffen in de sociëteit, op een vergadering, bij de barbier of 
op het land, dan schudden zij het hoofd vol onbegrip. De arbeiders was 
duidelijk de kop gek gemaakt. Ze konden toch wel zien dat er niets bij 
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kon! Ze dachten zeker ‘’n boer is ’n meelzak. Hou meer der op klopt wordt, 
des te meer stoft ter oet.’ Het was voor hen ook niet logisch dat landarbei-
ders evenveel verdienden als fabrieksarbeiders. Daar kwam nog bij dat 
het verhaal ging dat het de landarbeiders niet in de eerste plaats om geld 
te doen was, maar om het conflict zelf. Er was geen sprake van ‘een een-
voudige loonstrijd, maar een machtskwestie met een zeer duidelijken 
revolutionairen ondergrond’.212 Communistische ophitsers gebruikten de 
staking om de klassenhaat verder aan te wakkeren. Als zij het echter ooit 
voor het zeggen zouden krijgen, dan zou dat de ondergang van de land-
bouw betekenen. In Rusland hadden de communisten hun eigen land-
bouw zo verprutst, dat de mensen van pure ellende alleen nog mekaar op 
konden vreten.213 Wie zijn boerenstand niet in ere hield, moest daar de 
wrange vruchten wel van plukken. Het waren tijden waarin een dikke 
boer reden had voor bezorgdheid. Dat gold ook voor Tammens, al waren 
het vooral de landarbeiders in het oosten van de provincie die het com-
munisme aanhingen. Die in het westelijk deel waren vooral ‘koksiaan’, 
volgeling van dominee Hendrik de Cock. Zij legden pas het werk neer, als 
heel de provincie staakte.214

 De landarbeiderstaking eindigde in oktober zonder dat de arbei-
ders tevreden waren gesteld.215 De boeren hadden niet toegegeven aan 
de looneisen. Dat was vanwege de verbondenheid met de wereldmarkt 
ook niet mogelijk geweest, benadrukte boer en landbouwkundige dr. 
J.G. Oortwijn Botjes in het jaarboek van Demeter-Eugeïa. Tammens zal 
zich hier in hebben kunnen vinden. Het is echter niet waarschijnlijk dat 
hij het eens was met Oortwijn Botjes’ verdere conclusies. Om weerbaar-
der te staan bij een volgende staking, moesten boeren volgens de auteur 
namelijk streven naar bedrijfsverkleiningen. Ook pleitte Oortwijn Botjes 
er voor dat boeren, voor zover mogelijk, zelf meewerkten op hun bedrijf 
en dit tegelijkertijd zo zakelijk mogelijk leidden. Hij besloot zijn artikel 
met de conclusie: ‘Voor den “heereboer” is echter geen plaats meer. Zijn 
rol is uitgespeeld.’216 Tammens zal hebben gefronst bij het lezen van dit 
artikel. Niet alleen was hij net als de schrijver zelf zo’n herenboer, maar 
bovendien ging hij steeds meer functies bekleden waardoor hij steeds 
minder zelf op zijn bedrijf werkte. Alleen op het punt van rationalise-
ring wilde hij Oortwijn Botjes enigszins volgen. Net als de meeste andere 
Groningers zag hij zichzelf als bewoner van een moderne industriële pro-
vincie, maar dat hield niet in dat hij geld over de balk gooide.217 Een eigen 
tractor schafte Tammens zich niet aan zolang dat niet uit kon. Voorlopig 
bleef hij nog werken met paardenkracht.
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 Op het Groninger platteland was desalniettemin een ontwikkeling 
begonnen die niet meer viel om te keren. Akkerbouwers konden slechts 
kosten besparen door verder te gaan op de ingeslagen weg. Dat hield in 
dat zo effectief mogelijk gebruik werd gemaakt van kunstmest, van ver-
edelde planten en van machines die de taken van landarbeiders over-
namen.218 Botweg bezuinigen op de lonen zou alleen maar leiden tot nieu-
we stakingen. Naar schatting versnelde de landarbeiderstaking van 1929 
uiteindelijk de mechanisatie in de landbouw met zo’n tien jaar.219

 Net als bij de prijsval van enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog, was 
ook het probleem van de lage tarweprijs ‘geïmporteerd’. Grote hoeveel-
heden graan uit Canada en de Verenigde Staten overspoelden de markt en 
zetten de prijzen onder druk.220 Dat was al vanaf 1920 het geval, maar deze 
keer was de prijsdaling nog veel sterker en trok de markt niet snel meer 
aan. Dat maakte de crisis zelfs nog groter dan die welke de landbouw aan 
het einde van de negentiende eeuw trof.221 Op het moment dat Tammens 
zijn land met wintertarwe liet inzaaien, bracht deze ongeveer f 12,00 per 
100 kilo op, maar terwijl het gewas groeide, werd de prijs steeds lager. 
Toen was het al niet meer mogelijk om nog voor een ander gewas te kie-
zen. Bij het oogsten was de prijs al gezakt naar f 7,00.222 Tammens stond 
machteloos. Nog altijd waren de door hem geteelde producten van uitste-
kende kwaliteit. Dat blijkt wel uit de keuringen die in het Groninger 
Landbouwblad werden gepubliceerd.223 Tarwe was bovendien onmisbaar 
voor de voedselvoorziening. Toch boerde hij achteruit, doordat het bui-
tenlandse graan de Nederlandse oogst van de nationale markt drukte. 
Concreet betekende het inzakken van de prijzen dat niet alleen het inko-
men van Tammens, maar ook de waarde van zijn bezit daalde. Om niet te 
veel verlies te lijden, kon hij minder arbeiders in dienst nemen voor het 
oogsten dan andere jaren. Als het niet zou lukken met dat kleinere aantal 
de oogst binnen te halen, dan kon hij het daarop volgende jaar minder 
verbouwen. In het uiterste geval moest hij dan zelfs zijn bedrijf verkopen 
omdat het niet meer rendabel zou zijn. Een uitweg leek er niet te zijn. De 
wet van vraag en aanbod bepaalde nu eenmaal de prijzen op de wereld-
markt.
 Wanneer Tammens ’s avonds aan tafel de krant doornam, besefte hij 
dat het allemaal nog veel erger kon. Zo schreven de Nederlandse kranten 
al vanaf augustus 1928 over de ‘dekoelakisatie’ in Rusland. ‘Koelakken’, 
boeren die naar de mening van de communisten welgesteld waren, had-
den het zwaar. Om de landbouw te collectiviseren stuurde Josef Stalin 
een politiemacht op de boeren af. Die terroriseerde en deporteerde iets 

BOER TAMMENS HOUZEE-proef2.indd   49BOER TAMMENS HOUZEE-proef2.indd   49 10/03/20   07:5310/03/20   07:53



b o e r ta m m e n s h o u z e e

50

minder arme gezinnen.224 ‘Het streven van Stalin en zijn medestanders is: 
den boer te dwingen tot socialisatie’, las Tammens in het Nieuwsblad van 
het Noorden, terwijl De Telegraaf schreef over het lijden van de Russische 
boeren, waar het bezit van een radiotoestel voldoende was om als koe-
lak te worden beschouwd.225 De gevolgen voor de boerenstand, maar ook 
voor de bevolking, waren desastreus. Velen stierven in Rusland de hon-
gerdood. Tegelijkertijd exporteerde de Sovjet-Unie grote hoeveelheden 
graan, wat niet bepaald bijdroeg aan het herstel van de wereldmarkt.226 
Hiermee trof Stalin Tammens rechtstreeks in zijn portemonnee. Onge-
voelig voor het leed van welke boer dan ook, stelde Stalin in 1929 de liqui-
datie van de koelakken als klasse in het vooruitzicht.227 Berichten als deze 
raakten Tammens elke keer opnieuw. Vier jaar later kwamen Tammens 
nog steeds artikelen onder ogen waarin sprake was van executie van koe-
lakken.228

 De boeren die de vergadering van de Maatschappij ter bevordering 
van Landbouw en Nijverheid in het Westerkwartier eind 1930 bezochten, 
waren somber gestemd. Voordat Tammens als voorzitter de bijeenkomst 
in Hotel Vogelzang in Grijpskerk opende, was de financiële malaise al het 
belangrijkste gespreksonderwerp. Ook Tammens roerde deze aan in zijn 
toespraak tot de leden. ‘Geld verloren, veel verloren,’ hield hij hen voor, 
‘maar moed verloren, álles verloren’. Na een instemmend applaus en de 
vaste agendapunten kwam de spreker van die avond aan bod. Het was 
Jacob Botke. Tammens kende deze leraar aan de Middelbare Land bouw-
school te Groningen nog uit zijn eigen schooljaren. Botke behandelde het 
onderwerp: ‘De landbouwtoestanden in Rusland’.229 Daarbij putte hij uit 
zijn eigen indrukken, want hij had eerder dat jaar de Sovjet-Unie bezocht 
en in Leningrad en Moskou deelgenomen aan een congres van de Inter-
nationale Bodemkundige Vereniging.230 Hierbij hoorde ook een excursie 
door een groot deel van het land. Het landbouwbeleid van ‘kameraad’ 
Stalin had duidelijk een gunstige indruk op Botke gemaakt, want na zijn 
terugkeer gaf hij verschillende lezingen met lichtbeelden. De spreker 
nam het op voor het wijze waarop de Sovjet-Unie haar landbouw reorga-
niseerde.
 De lezingen die Botke in Nederland hield, konden niet bij iedereen 
op instemming rekenen. Toen een andere deskundige beweerde dat be -
zoekende westerlingen bij dergelijke gelegenheden werden ‘bedot’, 
be streed Botke dat in een ingezonden brief.231 Deze andere deskundige 
was Louis Grondijs, een Nederlands geleerde, avonturier, oorlogstoe-
rist en krijgsman. Mede gedreven door een afkeer van het communisme 
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had Grondijs in de Russische burgeroorlog de bolsjewieken bevochten.232 
Botke be  streed de bewering van Grondijs dat een te positief beeld was 
voorge schoteld.233 Hij, Botke, had immers in 1930 een groot deel van het 
Russische rijk bezocht, terwijl Grondijs al lange tijd niet in het gebied 
was geweest. Grondijs was echter wel degelijk goed geïnformeerd, beter 
dan fellow travellers die slechts zagen wat zij mochten of wilden zien.234 
Wat Botke ook vertelde, in werkelijkheid waren zeker 5.000.000 perso-
nen het slachtoffer van de landbouwhervorming en raakte de Russische 
landbouw ontwricht. De artikelen over de hongerdood van een deel van 
de bevolking gaven een juist beeld van de situatie.235

 Tammens geloofde niets van het positieve verhaal dat Botke die avond 
in Grijpskerk afstak. Voor hem stond als een paal boven water dat boeren 
van de communisten weinig goeds te verwachten hadden. Ook al was hun 
aantal in de omgeving van het Ruigezand beperkt, door de berichten in de 
kranten had Tammens een hartgrondige hekel overgehouden aan alles 
wat zelfs maar in de verte deed denken aan de Sovjet-Unie en haar ideolo-
gie.236 Dat één communist al veel kwaad aan kon richten was immers al 
gebleken in zijn nabije omgeving. In januari 1929 waren vier veldwachters 
in koelen bloede neergeschoten en was hen de keel doorgesneden. Dat 
gebeurde niet ergens ver weg, maar in Grootegast in Tammens’ eigen 
Westerkwartier. De moordenaar, IJje Wijkstra, was iemand die voortdu-
rend communistische theorieën verkondigde, zo schreef het Nieuwsblad 
van het Noorden.237 De communisten kwamen nu wel akelig dichtbij.
 Op de dag van de begrafenis van de vier wetsdienaren hielden com-
munisten om zeven uur in de avond een vergadering in café Vriendschap 
in Grootegast. Daar spraken dertig bezoekers ‘over de misdaden door de 
politie zelf begaan’. Eerder die dag hadden anarchisten gebruik gemaakt 
van de afwezigheid van de politie. Terwijl de overgebleven agenten de 
plechtigheid bezochten, zetten oproerkraaiers het dorp op stelten. Zij 
toeterden met spreekbuizen de bevolking bijeen, belasterden de over-
heidsdienaren en verheerlijkten de moordenaar van de vier veldwach-
ters.238 Het verbreedde de kloof met andersdenkenden nog verder, want 
door het hele land riep de moord afschuw op. Nog jarenlang werden lied-
teksten verkocht met titels als: ‘Viervoudige moord te Lucaswolde’ of, op 
de wijze van een toen populaire melodie: ‘IJje Wijkstra uit Grootegast, 
schoot vier agenten door de ribbenkast.’239

 Ook zonder dat iemand in zijn omgeving hem er met een lied aan her-
innerde, bleef Tammens op zijn hoede voor communisten. Mocht hij een 
moment gedacht hebben dat het wel losliep, dan hielpen krantenartike-
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len hem uit de droom. Zo las hij op 27 juli dat bij een inbraak, waarschijn-
lijk gepleegd door communisten, 3200 politiekogels waren gestolen.240 
Drie dagen later leek duidelijk te worden wat daar achter stak. Vanwege 
dreigende aanslagen door communisten werd de politie van Eindhoven 
versterkt met maar liefst vijftig marechaussees. Bovendien werd bij hoof-
demployees van Philips politie als lijfwacht in huis ondergebracht.241 
Eerst Grootegast, nu weer Eindhoven, het gevaar loerde blijkbaar overal. 
In Nieuweschans, Termunten, Finsterwolde en vooral Beerta hadden de 
communisten dankzij het kiesstelsel zelfs zo‘n sterke positie in de ge -
meenteraden dat ze het vrijwel voor het zeggen hadden.242 Was dit boven-
dien niet de streek waarvan jaren eerder al werd beweerd dat er Sovjet-
agenten aan land waren gekomen? Niemand hoefde Tammens wijs te 
maken dat er geen gevaar dreigde. Toen enkele jaren later bleek dat een 
van de chauffeurs van de Groninger Maatschappij van Landbouw lid was 
van de cph, zag Tammens maar één oplossing. De man moest er zo gauw 
mogelijk uit, al was hij nog zo goed in z’n werk.243

 Tammens stond met die opvatting niet alleen. In heel Nederland 
 be  stond het beeld dat leden van de communistische partij erop uit waren 
de maatschappij te ontregelen, ondersteund met diamanten en roebels 
waar aan het bloed van de vermoorde Tsarenfamilie kleefde.244 Aan het 
einde van de jaren twintig was de wereld vol onrust en Tammens, als 
trouw volger van krant en radio, voelde dat hij er middenin zat.
 Voor Tammens waren zijn jaren aan de landbouwschool belangrijk 
geweest. In de klaslokalen, tijdens de praktijklessen en bij de excursies 
had hij de kennis opgezogen die hem nu goed van pas kwam. Minstens zo 
belangrijk was echter dat hij daar was gevormd tot een boer die open-
stond voor nieuwe ontwikkelingen. De Nederlandse landbouw had boe-
ren als Tammens nodig om gelijke tred te houden met ontwikkelingen in 
het buitenland. Daarvoor moesten de agrariërs wel op de hoogte wor-
den  gehouden. In de tijd van Tammens was op dit punt een belangrij-
ke  rol weggelegd voor organisaties als de Groninger Maatschappij van 
 Land bouw met haar wekelijks verschijnende Groninger Landbouwblad. De 
 be  schikbaarheid van nieuwe technieken alleen is evenwel niet voldoende 
voor een moderne bedrijfstak. De wil van de boeren om met hun tijd mee 
te gaan was eveneens belangrijk. H.D. Louwes beschrijft hoe aan het 
begin van de twintigste eeuw op het bedrijf van zijn vader een zelfbinder 
in de schuur stond. Dit was een bruikbare maaimachine die de korenaren 
tot schoven kon binden. Het apparaat voldeed, maar bleef toch onge-
bruikt. Niet alleen werd het gebruik van de zelfbinder beschouwd als 
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onfatsoenlijk ten opzichte van de arbeiders, daarnaast was de tijd er nog 
niet rijp voor, in de woorden van Louwes, men was nog niet ‘mechani-
satie-minded’.245

§3 Eugeïa

De jaarvergadering van Eugeïa kende in 1928 geen hoge opkomst. Van de 
85 leden was minder dan een kwart naar het Concerthuis in de Groningse 
Poelestraat gekomen. Bijzonder aan Eugeïa, dat ‘vruchtbare bodem’ of 
‘goe  de grond’ betekent in het Latijn, was dat de vereniging oorspron-
kelijk was opgericht door oud-leerlingen van de Wageningse landbouw-
school. Toen het middelbare landbouwonderwijs werd verplaatst naar 
Groningen, verhuisde Eugeïa mee. De leden van het eerste uur waren 
gaandeweg een minderheid gaan vormen. Met z’n negenen waren ze nog. 
Een van hen, de heer A. Bos uit ’s-Gravenhage, bekleedde al vanaf de op -
richting de post van voorzitter. Ook in de middag van 28 februari 1928 
had hij als altijd de vergadering geopend. Zeventien gezichten telde hij 
slechts. Het hield niet over.
 Geroutineerd hield Bos zijn toespraak en werkte daarna de agenda af: 
de notulen van 1927, het jaarverslag over het afgelopen jaar, de ingekomen 
stukken. De rekening en verantwoording over 1927 waren gecontroleerd 
door een commissie, die bij monde van de heer Tammens van het Rui ge-
zand haar goedkeuring aan de stukken verleende. De overige leden kon-
den erop vertrouwen dat het dan ook in orde was, want Tammens was een 
secuur man. Met een gerust hart kon men overgaan tot het volgende punt 
op de agenda, de verkiezing van de voorzitter.
 Voorzitter Bos was na achttien jaar nog niet van plan de hamer neer 
te leggen en stelde zich opnieuw verkiesbaar. Tot verbijstering van Bos 
 stelde het lid Tammens zich eveneens kandidaat. Deze werd nota bene 
nog verkozen ook, met negen tegen zeven stemmen! Tammens verklaarde 
on  middellijk dat hij de post graag aannam en hoopte het in hem gestelde 
vertrouwen waar te kunnen maken. De heer Bos was ontgoocheld. Acht-
tien jaar, verklaarde hij, had hij nadat hij de vereniging mede had opge-
richt deze als voorzitter gediend. Nu evenwel bleek dat men hem niet lan-
ger wenste. Welnu, aangezien hij deze uitslag voelde als een motie van 
afkeuring, wenste hij niet langer lid van Eugeïa te blijven. Hij pakte zijn 
spullen bijeen en vertrok. Tammens, de nieuwe voorzitter, besloot tot een 
korte pauze, nam de plaats van de voorzitter in en zette de vergadering 
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voort. Later arriverende leden, het aantal aanwezigen groeide in de loop 
van de middag nog tot dertig, kregen een korte uitleg van het gebeurde.246

 Het voorzitterschap van Eugeïa paste bij Tammens. In de tweede helft 
van de jaren twintig vervulde hij meerdere bestuursfuncties en nam 
plaats in een aantal commissies. Bij de Maatschappij ter Bevordering van 
Landbouw en Nijverheid in het Westerkwartier bijvoorbeeld, waar hij 
met 39 van de 44 stemmen werd gekozen tot secretaris.247 Als voorzitter 
van Eugeïa maakte hij in 1929 een excursie naar Oost-Friesland mee, waar 
vooral opviel hoe slecht de verhouding tussen de boeren en het losse per-
soneel in Duitsland was. Na het oogstseizoen kregen de dan werkloos 
geworden landarbeiders geld van de staat, een situatie die volgens de 
schrijver van het reisverslag vergelijkbaar was met het zogenoemde stem-
pelen. De instelling van de arbeiders was volgen hem zo slecht, dat deze 
daar nog naar uitkeken ook.248

 Pé Tammens was in de jaren twintig een serieuze hardwerkende man, 
het schoolvoorbeeld van een goed opgeleide jonge Groningse boer. Zorg-
vuldig overwoog hij wat naar zijn idee het beste was en indien dat bete-
kende dat er een geheel nieuwe weg diende te worden ingeslagen, dan 
bleek hij bereid om een ingrijpende beslissing te nemen. Een voorbeeld 
hiervan is het advies van de commissie voor het beklemrecht waarvan hij 
in 1920 deel uitmaakte. De commissieleden adviseerden om het beklem-
recht bij wet te regelen en het onmogelijk te maken om in de toekomst 
nog nieuwe beklemmingen te kunnen vestigen. Dit was opvallend, want 
de rechtsvorm had eeuwenlang bestaan en was gunstig gebleken voor de 
economische ontwikkeling van de boerenstand. Overtuigd als de commis-
sieleden er echter van waren dat toekomstige ontwikkelingen juist hin-
der van het beklemrecht zouden ondervinden, kwamen zij tot hun advies. 
Pé Tammens nam het op zich om de conclusie aan de verzamelde leden te 
vertellen. Het was een van zijn eerste openbaren optredens.
 Tammens was niet te beroerd om zich in te zetten voor het verbeteren 
van de positie van andere mensen. Dat waren in de praktijk altijd boeren 
die hij hielp door actief te zijn in landbouworganisaties op provinciaal of 
regionaal niveau. Met mensen die net als hij tot de boerenstand behoor-
den, voelde hij zich sterk verbonden. Wat zijn inzet voor hun organisaties 
betreft, paste hij bij een traditie die ook andere boeren voortbracht welke 
zich stortten op bestuursfuncties, zoals Herman Derk Louwes of Doeke 
Kloppenburg. Deze landbouwer en gedeputeerde stond aan de wieg van 
de Friesch-Groningsche Beetwortelsuikerfabriek, strokartonfabriek De 
Halm en de E.N.C.K te Vlaardingen.249 Louwes en Kloppenburg kozen er 
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evenwel voor om zich ook met de algemene politiek bezig te houden. 
Herenboer Nanno Gerhard Addens hield zich daarentegen minder met 
politiek bezig en meer met de problemen en geschiedenis van de land-
bouw.250 Vlak over de provinciegrens, in Friesland, beleefde Gerben 
 Feits ma een vergelijkbare carrière. Deze boer ging zich juist in de crisis-
tijd volledig richten op het vervullen van bestuurstaken.251 H.D. Louwes 
had vanaf het moment dat hij in 1920 de boerderij van zijn vader overnam 
het lichamelijke werk overgelaten aan de arbeiders. In 1930 nam hij een 
be  drijfsleider aan waardoor hij zich nog minder met het bedrijf bezig 
hoefde te houden. Het bestuurswerk nam vanaf dat moment bijna al zijn 
tijd in beslag.252 Het was een weg die meer dikke boeren aflegden.
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hoofdstuk 3

Zaaien en oogsten

§1 Ervaring met de tarweoogst

‘De sterke uitbreiding van de tarweteelt, als gevolg van de tarwewet, 
veroorzaakte dezen zomer in den oogsttijd eenige bezwaren, ver-

bonden aan een eenzijdige cultuur. De groote oppervlakten winter- en 
zomertarwe moeten in korte perioden worden geoogst, terwijl de finan-
cieele bedrijfsresultaten niet toelaten om hiervoor extra arbeidskrachten 
aan te nemen, nog in ’t midden latende of deze over een grooter gebied te 
verkrijgen zouden zijn.’
 In september 1931 stuurde Tammens een door hemzelf geschreven 
artikel naar het Groninger Landbouwblad: Ervaringen tarweoogst 1931. 
Zo liet hij alle Groningse graanboeren meeprofiteren van zijn ervaring. 
 Ge  drukt nam het anderhalve kolom op pagina 5 en nog een stukje aan 
de achterkant van het blad in.
 ‘Menige landbouwer heeft deze moeilijkheid voorzien en is mede hier-
door overgegaan tot het aanschaffen van een zicht-bindmachine of van 
een z.g.n. aflegger.253 Bovendien mocht door een geringere stikstofaan-
wending worden verwacht, dat deze machines op de eenigzins grootere 
bedrijven op hun plaats zouden zijn. Inderdaad is dan ook dezen zomer, 
niettegenstaande een zeer natten oogsttijd, een groote oppervlakte van 
onze graangewassen machinaal gezicht.’254

 Tammens kon tevreden zijn. Het Landbouwblad had zelfs bij hoge uit-
zondering een foto bij het artikel geplaatst.255 Jammer dat die niet iets 
groter was afgedrukt. Nu, met slechts de breedte van een kolom, moest je 
turen om te zien hoe de zelfbinder het gewas zichtte. Daar had hij die foto 
niet voor hoeven maken. Zelfs de tractor die hij had gehuurd om de oogst-
machine voort te trekken, kon je maar moeilijk zien.
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De Tarwewet die dat jaar was ingevoerd had grote invloed op de akker-
bouw, maar zou er niet zijn gekomen zonder de wereldwijde crisis die in 
de jaren dertig de agrarische sector hard trof. Financieel ging het de 
Nederlandse akkerbouw slecht en daardoor ontstond bij de boeren het 
idee dat de overheid meer rekening hield met de belangen van handel, 
 in  dustrie en scheepvaart.256 Zelfs de regering van minister-president 
Char les Ruys de Beerenbrouck zag in dat de landbouw geholpen diende te 
worden. Schoorvoetend ging zij de boeren steunen. Op 1 augustus 1930 
werd een wet van kracht die de suikerbietenteelt regelde. Het was een van 
de eerste keren dat de overheid zich rechtstreeks bemoeide met de 
bedrijfsvoering van boeren zoals Tammens, die ook bieten verbouwde.257 
Meer regelingen die beoogden de boeren te steunen volgden onder druk 
van de Tweede Kamer en landbouworganisaties. De Tarwewet moest 
ervoor zorgen dat de teelt van deze arbeidsintensieve graansoort weer 
rendabel werd. Dat lukte redelijk, maar de populariteit van de rijks-
overheid nam niet toe. Haar beleid was daarvoor in de ogen van de land-
bouwers te traag, eenzijdig en onsamenhangend.258

 De Tarwewet overtrof alle andere regelingen in effectiviteit. Nederland 
kende namelijk een tekort aan tarwe waardoor invoer noodzakelijk was. 

De foto die Tammens van zijn land maakte.  
(Groninger Landbouwblad 10 oktober 1931. Fotograaf P.F. Tammens)
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Door deze te beperken kon de overheid de tarweprijs vaststellen. Waar 
boeren als Tammens op de vrije markt tot dan toe nog slechts f 6,25 per 
100 kilo tarwe ontvingen, daar ontvingen zij dankzij de overheidsregule-
ring het dubbele. Het tarweareaal nam onmiddellijk toe. Binnen enkele 
jaren was de oppervlakte verdubbeld tot 120.000 hectare. Om planten-
ziekten in toom te houden werd daarna een maximumoppervlakte vast-
gelegd. Niemand mocht meer dan een derde deel van zijn bouwland met 
tarwe inzaaien.259

 Het regeringsbeleid bracht verlichting, maar de boeren raakten hun 
bedrijfsvrijheid kwijt. Voortaan had de regering medezeggenschap over 
de land- en tuinbouwbedrijven en waren boeren verplicht alle graan aan 
de overheid te leveren.260 Een deel hiervan werd vervolgens ongeschikt 
gemaakt voor menselijke consumptie. Veel landbouwers zullen daar 
moei te mee hebben gehad, maar zeker ook met het verlies van hun tradi-
tionele onafhankelijkheid. De regeringsmaatregelen waren daarmee de 
voedingsbodem voor een gevoel van onvrede dat bij veel mensen van het 
platteland leefde. ‘De boer, die naast God, eeuwen lang koning op zijn erf 
was geweest, moest zich voortaan overeenkomstig de aanwijzingen van 
de met de uitvoering van steunmaatregelen belaste ambtenaren gedra-
gen en zich een intensieve controle laten welgevallen.’261

 Ook Tammens ervoer dat de regering over zijn schouder meekeek. De 
dikke boer kreeg nu te maken met de aanwijzingen van controlerende 
ambtenaren.262 Weliswaar had de overheid zich ook gedurende de Eerste 
Wereldoorlog met de landbouw en veeteelt bemoeid, maar in die jaren zat 
Tammens nog op de rmls. Nu, in vredestijd, voelde dergelijk ingrijpen 
maar vreemd aan. Toch waren er landbouwers die vonden dat de maat-
regelen nog niet ver genoeg gingen, terwijl anderen ze geheel ongewenst 
vonden.263 Overheidsmaatregelen die de prijs van het voedsel verhoogden 
hadden tot gevolg dat stedelingen meer gingen betalen. Het gevolg hier-
van was dat boeren vaak te horen kregen ‘te leven bij de gratie van de man 
in de straat die hun nu tijdens de crisis de kost geeft’. Boeren, die eerder 
waren omschreven als de ‘economische grondpijlers van het volk’, waren 
voor sommigen nog slechts ‘economische lastposten’.264

 Een klein jaar later reed Tammens met zijn broer Peterus Jan naar een 
handelaar in landbouwvoertuigen. Peterus Jan Tammens was in juni 1932 
zelf al enige tijd boer in Leens. De broers werkten indien dat kon samen, 
daarop wijzen de bestellingen van Pé Tammens bij de ‘Vereeniging tot 
Coöperatieve Aankoop van Kunstmeststoffen, Zaaizaad enz.’ te Grijps-
kerk.265 Nu gingen zij samen hun eerste eigen tractor aanschaffen.266 
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Hiermee liepen zij in de provincie niet voorop, maar zij waren zeker ook 
niet de laatsten. Na de uitvinding van de luchtband voor landbouwvoer-
tuigen aan het begin van de jaren dertig nam de trekkracht flink toe en 
waren tractoren nog aantrekkelijker.267 Ze bleken evenwel alleen rendabel 
indien ze de plaats in konden nemen van twee of drie paarden. Op bedrij-
ven die kleiner waren dan 50 hectare was het daarom voordeliger om er 
geen te kopen.268 Alleen omdat hun beider bedrijven gezamenlijk de aan-
schaf van zo’n landbouwvoertuig droegen, kon het uit om met de nieuwe 
tijd mee te gaan. De twee broers kozen voor een Lanz, een degelijk Duits 
merk, al werd de Fordson vanwege de lagere prijs en de goede prestaties 
meer verkocht.269 Deze machine was evenwel een product dat de Verenigde 
Staten net als tarwe naar Europa exporteerde. Mogelijk was dit voor een 
aantal boeren juist de reden om geen Amerikaanse tractor te kopen.
 De tractor beviel waarschijnlijk zo goed dat Tammens zijn paarden al 
snel van de hand deed. Op de lijst met tuberculosevrije bedrijven die in 
1935 in het Groninger Landbouwblad stond, komt het bedrijf van Tammens 
niet voor. Als akkerbouwer had hij in die jaren al helemaal geen melkvee 
meer. In de lente van 1938 gaf hij voor de Maatschappij ter Bevordering 
van Landbouw en Nijverheid in het Westerkwartier een lezing over het 
onderwerp ‘Hoe staat het met de rentabiliteit van een trekker tegenover 
paardentractie?’270 Net als bij zijn bevindingen over het werken met land-
bouwmachines was hij graag bereid zijn kennis met andere boeren te 
delen.
 Ook nu de regering ertoe was overgegaan de vaderlandse boeren te 
steunen, waanden deze zich nog allerminst in Luilekkerland. Het boek-
jaar 1930-1931 was verliesgevend en het jaar 1931-1932 vormde zelfs een 
absoluut dieptepunt in de exploitatie van akkerbouwbedrijven. Die gin-
gen noodgedwongen verder op het ingeslagen pad van kostenvermin-
dering. Dat betekende ‘minder kunstmest, meer machines, onkruidver-
vuiling, werkloosheid en ontreddering van de plattelandssamenleving’.271 
Al ging het daarna minder slecht, voor de oorlog werden de gunstige 
resultaten van weleer niet meer geëvenaard, laat staan overtroffen.272 De 
positie van de landbouw bleef zorgelijk, ‘die van een lijdend orgaan in het 
lichaam, of, om het met de heer J. Smid van Voorburg te zeggen, die van 
een pakdragende ezel in een reizende familie’.273

l inks   De tractor van Pé en Peterus Jan Tammens. 
(Website Groninger kentekens_A20670)
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 Deze Smid was de grondlegger en voorman van de groepering Land-
bouw en Maatschappij, waarin veel getroffen landbouwers zich verenig-
den. De voormalige ambtenaar van de afdeling Landbouw op het departe-
ment van Waterstaat, Handel en Nijverheid gold als intelligent maar ook 
een beetje apart.274 In 1933 richtte Smid samen met enkele anderen de boe-
renprotestbeweging ‘Landbouw en Maatschappij’ op. De vereniging liet 
een radicaal geluid horen.275 Dat gold evenzeer voor de nsb-propagandist 
Evert Jan Roskam, die zowel in zijn toespraken als in publicaties tegen de 
crisiswetgeving van leer trok. ‘Een vrije boer en een zelfstandige burger, 
zij mogen geen slaaf van het ambtenarendom zijn!’ hield hij de Neder-
landse boeren voor. ‘De vloek van heel onze crisisnoodwetgeving is, dat 
men den boer en den burger zijn recht en daarmee ons volk zijn ziel heeft 
ontnomen. Daarom bloedt ons volk uit duizend wonden.’276 Tammens 
was geen lid van Landbouw en Maatschappij, al zou hij later door laten 
schemeren dat hij wel sympathie voelde. De aanhang van de organisatie 
bestond vooral uit boeren die hun bedrijf op zandgrond hadden. Daar 
gingen de zaken nog slechter dan op de klei.277

 In het Groninger Landbouwblad verscheen in deze periode een weinig 
optimistisch artikel. Wanneer de landarbeiders verarmden, zouden deze 
zich wellicht aansluiten bij de ‘rode’ industriearbeiders.278 Het zag er naar 
uit dat niemand wist hoe de agrarische sector in Nederland er weer 
 bo  venop kon komen.

§2 Het land van de Schinkenschneiders

Op 30 januari 1933 kon Tammens op zijn radio horen dat in Duitsland de 
leider van de nsdap, Adolf Hitler, benoemd was tot de nieuwe Rijks-
kanselier. Misschien zou hij wat kunnen veranderen in het voormalige 
keizerrijk, maar het lag niet voor de hand dat de Nederlanders veel van de 
man zouden merken. Reeds de volgende dag hield de nieuwe regering-
leider zijn eerste radiotoespraak. Dat werd geen doorslaand succes. De 
politicus ging zich te buiten aan geschreeuw en gebrul zodat velen hem 
niet verstonden en dachten dat er een storing was. Omdat de boodschap 
op die manier niet goed overkwam, mocht Hitler deze de volgende dag 
herhalen. Niet meer met overslaande stem en vooral langzaam en duide-
lijk sprekend.279 Voor de Rundfunkhörer was de staatsman nu heel wat 
beter te verstaan.
 Veel Groningse boeren beluisterden indertijd de Duitse radiozenders. 
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Vooral Königswusterhausen, bij Potsdam, en Hamburg werden hogelijk 
gewaardeerd. Dat was in de eerste plaats vanwege de uitstekende weer-
berichten die de naam hadden zeer betrouwbaar te zijn, maar ook omdat 
de radiostations vaak lezingen over landbouw of veeteelt uitzonden. Het 
Groninger Landbouwblad plaatste een artikel waaruit bleek dat de verschil-
len in zendtijd die de Duitse en Nederlandse zenders aan landbouwkun-
dige onderwerpen besteedden aanzienlijk waren. De Nederlandse radio 
ruimde in een willekeurige week in totaal 1 uur en 15 minuten in voor de 
agrarische sector, inclusief een programma over de verzorging van ka -
merplanten. De Duitse zenders trokken samen 6 uur en 30 minuten uit 
voor landbouwinformatie. Dat was dan nog zonder de weervoorspelling. 
Alle Nederlandse omroepen zouden wekelijks elk een uurtje van hun 
zendtijd moeten wijden aan de landbouw, pleitte het blad.280

 Ook op de bestuursvergadering van de Landbouwvereniging Grijps-
kerk en Omstreken bleek onvrede met de nationale uitzendingen. De 
weerberichten van De Bilt voldeden niet, zo luidde de klacht. De Duitse 
weerberichten van de zenders Hamburg en Langenberg waren namelijk 
niet alleen veel nauwkeuriger, ze konden ook nog eens beter worden ont-
vangen.281 Dit probleem duurde jarenlang voort. De ene Nederlandse zen-
der was van slechte kwaliteit, de andere ‘vocht’ om haar golflengte met 
een Roemeense concurrent, die voortdurend op de achtergrond te horen 
bleef.282 ‘Het grootste gebrek is dan wel, dat het zendstation te De Bilt, 
door welke oorzaken dan ook, voor een groot deel van ons land niet is te 
hooren. Alleen bij volkomen afwezigheid van atmosferische storingen en 
met een perfect radiotoestel, is het b.v. hier in Groningen nog juist te 
beluisteren,’ klaagde Tammens namens Eugeïa. Daar kwam nog bij dat de 
uitzending van het Nederlandse weerbericht niet op een vaste tijd plaats-
vond. In het noorden van Nederland luisterden de boeren daarom naar de 
Hamburgse zender, waarop het eerste bericht al om kwart voor zes in de 
ochtend te horen was.283 Wanneer Hilversum slechts gebrekkig door-
kwam, kozen luisteraars als Tammens vanzelfsprekend niet voor een 
Nederlandse maar voor een buitenlandse uitzending. Niet alleen waar het 
de weersverwachting betrof, maar ook wanneer de radio aan stond voor 
de muziek.
 Al aan het begin van de jaren dertig waren de Duitse uitzendingen 
politiek gekleurd. Zij droegen sterk het anticommunisme, het natio-
nalisme en het militarisme uit.284 Hitlers propagandastrateeg Joseph 
Goeb bels hield zijn eerste toespraak in juli 1932, een half jaar voordat de 
nsdap aan de macht kwam. Het gaf aan dat de invloed van de nazi-partij 
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op de radio-uitzendingen groter werd.285 Voor Goebbels was radio het 
allermodernste en allerbelangrijkste middel om de bevolking te beïnvloe-
den.286 Hij haastte zich de zenders onder zijn controle te krijgen en daar 
slaagde hij kort na de machtsovername volledig in. Voortaan gebruikten 
de nazi’s de radio om de bevolking politiek te vormen.287 De eerste maan-
den door middel van urenlange propaganda-uitzendingen, maar na ver-
loop van tijd dienden meer aansprekende programma’s de luisteraars te 
binden.288 Het besef dat teveel propaganda ervoor zou zorgen dat zij op 
een andere zender zouden afstemmen was inmiddels doorgedrongen. 
Daarom klonk vooral muziek uit de luidsprekers.289 Propaganda maakte 
weliswaar een steeds groter deel van de uitzendingen uit, maar dan ver-
borgen tussen Unterhaltungsmusik.290 Elke luisteraar stond daardoor bloot 
aan beïnvloeding door de nazi’s.291

 In april 1933 liet Goebbels, die inmiddels was benoemd tot Reichsminister 
für Volksaufklärung und Propaganda, programma’s uitzenden die speciaal 
gericht waren op luisteraars in het buitenland. Aanvankelijk hadden deze 
een totale lengte van 1 uur en 45 minuten per dag, maar een jaar later 
bedroeg dit al 21 uur en 15 minuten. Daarbij keken de nazi’s niet op een 
cent. Het ministerie van Goebbels spendeerde meer dan twintig miljoen 
rijksmark in het buitenland, anderhalf miljoen daarvan om het Neder-
land se volk te beïnvloeden.292 De buurlanden dienden te worden over-
tuigd van de vredelievendheid van de regering van Adolf Hitler.293

 Bij het beeld dat het nieuwe Duitsland van zichzelf naar buiten bracht, 
paste naast zijn voorgewende vredelievendheid een openlijk gebruik van 
intimidatie en grof geweld.294 Dat bleef ook in Nederland niet onopge-
merkt, al reageerden de dagbladen heel verschillend. Confessionele kran-
ten als De Maasbode en De Standaard hadden vooral oog voor de anticom-
munistische houding van de nieuwe Duitse regering. De neutrale Nieuwe 
Rotterdamsche Courant (nrc) keek meer naar de duistere kanten van haar 
systeem, terwijl de op arbeiders gerichte Het Volk haar afkeer van de 
Duitse politiek duidelijk liet merken.295

 Slechts enkele maanden na het aantreden van Hitler haalde de ope-
ning van het concentratiekamp te Dachau de kolommen van het Nieuws-
blad van het Noorden. Dit was het eerste kamp en bood plaats aan 5000 
mensen.296 Weer een paar maanden later waren er volgens officiële Duitse 
zijde ongeveer 18.000 politieke gevangenen, andere bronnen beweerden 
evenwel dat het er ruim 100.000 waren.297 Hoe het er in de diverse kampen 
aan toe ging, kon Tammens in zijn avondblad lezen. De gevangenen wa -
ren geen wetsovertreders, maar mensen op wie niets anders viel aan te 
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merken dan dat zij een andere mening hadden dan de Reichskanzler. Elk 
Konzentrationslager stond onder het gezag van de Sturmabteilung van de 
nsdap. Daardoor waren de gevangenen overgeleverd aan rechteloos-
heid, willekeur en sadisme. Zoals die ‘communistisch arbeider die met 
stukgeslagen nieren uit de politiekamer kwam en dadelijk naar het zie-
kenhuis werd gebracht waar hij een dag later stierf’.298

 De terreur was duidelijk zichtbaar; ook na de machtsovername door 
Hitler bleef het gebruik van geweld een middel om in alle openheid tegen-
standers te intimideren.299 Veel Duitsers beschouwden concentratiekam-
pen als een noodzakelijk kwaad. Daarbij hadden relatief weinig mensen 
zelf in een Konzentrationslager gevangen gezeten.300 Wie dat wilde, kon het 
bestaan van de kampen negeren. Vrijgelatenen wisten dat als zij over hun 
ervaringen vertelden, het gevaar dreigde opnieuw te worden opgepakt.301 
Deze voormalige gevangenen waren bovendien paria’s. Zij mochten het 
land niet verlaten en moesten door hun familie worden onderhouden. 
Op hun beurt verkeerde die familie echter ook in behoeftige omstandig-
heden, vanwege hun verwantschap aan ‘beruchte personen’.302 Op  pas-
sende burgers verzetten zich in de praktijk nauwelijks tegen de uitwas-
sen van het regime. De meeste Duitsers vonden het vooruitzicht van 
een  wel varend Reich belangrijker. Misdaadvrije straten, vakantie en over 
enkele jaren misschien zelfs een Volkswagen voor de deur telden zwaar-
der dan de inperking van politieke rechten en vrijheden.303 Zij hechtten 
meer waar de aan zaken als werkgelegenheid, orde en voorspoed, waar de 
na  tionaalsocialisten voor leken te zorgen. Ook kregen steeds meer Duit-
sers een eigen Volksempfänger, een heuse radio maar dan wel met een 
bereik dat juist groot genoeg was om alleen Duitse zenders te kunnen 
ontvangen.304

 Louter door te luisteren naar de officiële radiozenders zoals die van 
Hamburg kon elke Nederlandse radiobezitter weten hoe aan de andere 
kant van de grens het dagelijks leven verliep. De Veendammer J. West 
stuur de hierover een brief naar de krant.305:’Ik heb geen politiebescher-
ming voor Joden, alleen voor Duitschers,’ had hij minister Goering horen 
zeggen en minister Goebbels dreigde: ‘Als de buitenlandsche boycot niet 
ophoudt, zullen wij de Joden vernietigen.’ West verzekerde de lezers dat 
hij dat niet ergens had gelezen, maar met eigen oren had gehoord. In dit 
willekeurige exemplaar van het Nieuwsblad van het Noorden was de brief 
van West niet het enige dat over Duitsland in de kolommen stond. Het 
was niet eens het enige ingezonden stuk over de behandeling van Duitse 
Joden. R. Folkers uit Middelstum roerde een ander aspect aan. Hij vreesde 
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vooral dat de komst van vele Joodse vluchtelingen ten koste zou gaan van 
de positie van Nederlanders op de arbeidsmarkt.306

 Naast de twee ingezonden brieven bevatte de krant het bericht dat de 
Duitse regering de Buitenlandse persvereniging boycotte omdat haar 
voorzitter een boek had geschreven dat het nazibewind niet welgevallig 
was. Andere artikelen berichtten over het met verlof sturen van Joodse 
ambtenaren en over de stroom Joodse vluchtelingen die de Nederlandse 
grens passeerden. Sommigen van hen hadden veertig uur moeten lopen 
om ons land te bereiken.307 Een van de Joden die in Nederland een nieuw 
bestaan probeerde op te bouwen, was Wolf David Zimet, die in Berlijn een 
groothandel in textiel bezat. Bij aankomst in Nederland was hij volkomen 
berooid en zeulde hij langs boerderijen op het Groningse platteland met 
zware koffers vol handelswaar.308

 Tammens had vooral oog voor de ontwikkelingen die betrekking had-
den op de landbouw. Vanuit die optiek was het Amerikaanse kapitalisme 
in de eerste plaats een staatsvorm die mede schuldig was aan de proble-
men die de boeren in Nederland hadden. Hij las hoe communisten boeren 
executeerden, terwijl de nazi’s oplossingen leken te hebben. Zij propa-
geerden vaak maatregelen die voor de boeren zeer voordelig waren. Het 
zorgde voor een aanmerkelijke aanhang onder de boerenstand.309 Op 
som mige Nederlanders maakten deze uitingen een positieve indruk. 
Zelfs een man als H.D. Louwes, toch zeker geen nazi, belichtte in een toe-
spraak de andere kijk op het boerenbestaan van de Duitse overheid na 
Hitlers machtsovername.310 Natuurlijk, meende hij, zal er sprake zijn van 
overdrijving, ‘maar wij zuchten toch wel eens: och, mocht er van dat in -
zicht, van dat begrip voor de beteekenis van een boerenbevolking ook 
eens wat meer doorborrelen bij de Nederlandse natie.’311

 Andere Nederlandse boeren keken juist met verwondering naar wat er 
aan de overkant van de grens gebeurde.312 Voor het Groninger Landbouwblad 
leverde de toestand in Duitsland gedurende een aantal jaren stof voor 
boeiende artikelen. Het blad stond nadrukkelijk stil bij het Anerberecht, 
dat bepaalde dat boerderijen door één lid van de familie werden geërfd en 
niet meer vrijelijk verhandeld konden worden. Ook besteedde het aan-
dacht aan de vaste graanprijzen in Duitsland en aan de andere kijk op 
boeren. Voortaan golden zij niet meer alleen als voedselproducent, maar 
bovendien als leveranciers van jonge frisse krachten: Jungbrunnen. Het 
blad merkte op dat het Duitse stelsel op het eerste gezicht weliswaar aan-
trekkelijk was voor landbouw en veeteelt, maar liet weten toch meer te 
voelen voor de omstandigheden zoals die in het eigen land waren.313
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 Enkele maanden later bezocht Arie Pieter Minderhoud, secretaris van 
de Groninger Maatschappij van Landbouw en redacteur van het Gronin-
ger Landbouwblad, de Grüne Woche in Berlijn. Met de komst van het nazi-
regime was het karakter van deze jaarlijkse landbouwtentoonstelling 
veranderd. De nationaalsocialisten gebruikten de Grüne Woche nu om 
aan de mensen die in de steden woonden duidelijk te maken hoe belang-
rijk het platteland en de boeren voor het Derde Rijk waren. Minderhoud 
merkte op dat de voorstelling van zaken echter wel wat simpel was en 
dat de samenstellers ervan uit waren gegaan dat de bezoekers vooral 
niet zelf te diep zouden gaan nadenken. Daarbij was de politieke bood-
schap on  miskenbaar. Zo werd de entree tot de eerste zaal bewaakt door 
‘eenige schneidige ss-mannen’. Op de achtergrond bevond zich een por-
tret van Hitler van 8 meter hoog en 5 meter breed. ‘Met er vóór een reus-
achtige ploeg en erboven het opschrift Blut und Boden sind die Grundlage der 
 Deut schen Zukunft’.
 Een tweede zaal belichtte de ‘Freiheitskampf der Deutschen Bauern’ 
ongeveer vanaf het jaar 900. Een curve die moeilijk over het hoofd kon 
worden gezien gaf aan op welk peil de Duitse boer in de loop der eeuwen 
stond. In de twintigste eeuw bereikte deze een bijzonder laag niveau, 
maar vanaf het moment dat Hitler aan de macht kwam ging de lijn steil 
omhoog. De tentoonstelling belichtte verder de sterke groei van de Poolse 
bevolking en wekte de suggestie dat het Poolse volk haar Lebensraum in 
het westen zou gaan zoeken. Dit terwijl mensen uit het westen zich juist 
in het oosten zouden moeten vestigen.314

 Ook op andere tentoonstellingen, zoals de Erste Reichsnährstands- 
Ausstellung in Erfurt, ging het niet alleen om de nieuwste landbouwmachi-
nes en de beste zaden. Hier werd eveneens aandacht besteed aan de Poolse 
dreiging, maar ook aan het belang van de boerenstand. H.D. Louwes kwam 
na een bezoek terug met de overtuiging dat er in het nieuwe Duits land veel 
respect voor de boer was, zeker vergeleken met de situatie in Nederland.315

 De Duitse regering voerde regelingen in die naar Nederlandse begrip-
pen onvoorstelbaar waren. ‘Maatregelen in Duitschland ter verkrijging 
van een sterker menschengeslacht’, in de woorden van het Groninger Land-
bouwblad. Een jonge boer die een vrouw zocht beging zelfs een misdaad 
als hij een gezin stichtte met een vrouw die niet de goedkeuring van de 
nationaalsocialisten had. Hij moest produceren en zijn voortbrengselen 
moesten van goede kwaliteit zijn en bovendien in grote hoeveelheden. 
Daarbij ging het niet alleen over zijn bedrijf, maar ook over het aantal 
kinderen dat werd geboren. Liefde was hierbij niet van belang.316
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 Verschillende medewerkers van het Groninger Landbouwblad kwamen, 
na een bezoek aan wat in naam een boerenheilstaat was geworden, terug 
met identieke ervaringen. Duitse boeren wilden wel praten, maar zodra 
iets van het gesprek dreigde te worden opgeschreven werden zij arg-
wanend en voorzichtig.317 Het was onverstandig om aan vreemden te ver-
tellen hoe je over de nieuwe machthebbers dacht. Nog gevaarlijker was 
het om je mening in het openbaar te verkondigen of deze op schrift te 
stellen. Ook de Duitse wetgeving, speciaal het Erbhofgesetz, was niet zo 
profijtelijk voor boerenfamilies als het in eerste instantie leek. Kinderen 
van hetzelfde gezin gingen, omdat slechts een van hen het boerenbedrijf 
mocht overnemen, een volledig andere toekomst tegemoet. ‘In Deutsch-
land kann man Schincken schneiden, in Holland musz man Hunger lei-
den,’ citeerde het Groninger Landbouwblad, en liet andermaal duidelijk uit-
komen vanwege de nadelen die hiertegenover stonden toch niet graag te 
willen ruilen.318 Daarbij kende het Erbhofgesetz een sterke antisemitische 
inslag. Indien een Erbhofbauer trouwde met een meisje dat, in welke graad 
dan ook, nog Joods bloed in de aderen had, verviel de boerderij aan zijn 
broer.319 Ook maakte de Duitse overheid Joodse veehandelaren het bestaan 
onmogelijk.320 Het Duitse gras leek wel groener, maar had bruine vlekken.
 Opvallend genoeg was dit het laatste kritische artikel in het Groninger 
Landbouwblad. In de drie jaren die nog zouden verlopen tot aan 10 mei 
1940 verscheen er geen regel meer waaraan nationaalsocialisten zich zou-
den kunnen ergeren. Positieve geluiden bleven eveneens achterwege. Zag 
de redactie dergelijke berichtgeving niet langer meer als haar taak? Kwa-
men er opzeggingen binnen? Of was er wellicht sprake van enige natio-
naalsocialistische druk? Het is allemaal voorstelbaar. Vanaf september 
1935 bleef het over dit onderwerp opmerkelijk stil in de kolommen.
Al hield het Groninger Landbouwblad zich voortaan afzijdig, de Groningers 
hadden in de voorgaande jaren al veel informatie over Duitsland tot zich 
kunnen nemen. Niet alleen door middel van radio-uitzendingen en dag-
bladen, maar ook via bioscoopjournaals. Bovendien reisden jaarlijks dui-
zenden mensen zelf de grens over. In 1934 alleen al verstrekte de anwb 
voor autoreizen naar Duitsland meer dan dertienduizend reisbeschrijvin-
gen.321 Tammens reed jaarlijks met zijn auto naar zijn vakantieadres in 
Berner Oberland en het moet hem zijn opgevallen hoe de Duitse samen-
leving veranderde onder het nationaalsocialisme.322 Het openlijke anti-
semitisme schokte sommige landgenoten zozeer, dat zij het land voort-
aan meden.323 Dat gold niet voor Tammens. Natuurlijk zag hij dat boeren 
in het Derde Rijk een onderdeel waren van een politiek-ideologisch spel, 
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maar mogelijk had hij meer oog voor de verbeterde financiële positie en 
het toegenomen respect. Men kon in Duitsland tenslotte weer Schinken 
schneiden. Dat was nota bene in datzelfde land waarvoor elf jaar eerder 
nog geld werd ingezameld om voedselhulp te kunnen bieden. Deze was 
toen zo onmisbaar dat het Nederlandse Rode Kruis boven haar adverten-
tie de kop had geplaatst ‘Voor de stervenden’.324

 Tammens zal ook niet afkerig zijn geweest van het sociale aspect van 
het nationaalsocialisme. De regering-Hitler beloofde haar onderdanen 
koeien met gouden hoorns. In de nabije toekomst zouden Duitsers kun-
nen beschikken over een eigen Volksempfänger en een eigen Volkswagen. 
Daarbij kwamen er jaarlijkse vakanties en voor mensen die het moeilijk 
hadden was er de Winterhilfe. Het nazibewind gaf dergelijke voordelen 
echter alleen aan de eigen groep, niet aan Joden of politieke tegenstanders.
 Terwijl Tammens met eigen ogen kon zien hoe de situatie van de Duit-
se boeren verbeterde, las hij in De Telegraaf over de landbouwpolitiek in 
de Sovjet-Unie. Daar leidde het vervolgen van de boeren tot hongersnood. 
De bevolking kon zich slechts in leven houden door middel van kanni-
balisme.325 Het verschil kon niet groter zijn. Waar het kapitalisme faalde 
en het communisme boeren vervolgde, daar zag het er naar uit dat het 
nationaalsocialisme de boeren er weer bovenop hielp.
 Mogelijk raakte Tammens al voordat het nationaalsocialisme in Duits-
land op de voorgrond trad, geboeid door de wijze waarop Benito Mussolini 
Italië regeerde. De Duce benadrukte op door hem gehouden massaverga-
deringen dat hij boeren beschouwde als de ‘uitgelezen stormtroep van 
zijn vreedzame veldslag’ en dat ‘het landvolk de ruggengraat van het ras 
vertegenwoordigde’.326 Dat waren teksten die Tammens als muziek in de 
oren klonken. Mogelijk stak hij bij zijn bezoeken aan Zwitserland ook de 
Italiaanse grens over en kwam daar in contact met de denkbeelden van 
Mussolini.
 Het fascisme beoogde een derde weg te zijn, naast het in de ogen van 
Tammens verfoeide communisme en het falende kapitalisme. Het streef-
de naar een maatschappij waarin de meest geschikte personen andere 
mensen met vaste hand zouden leiden om zo de welvaart van het volk en 
het vaderland naar een hoger niveau te tillen.327 Als dit ooit in Nederland 
zou worden ingevoerd, zal Tammens hebben verwacht, dan zouden 
 boerenbestuurders zoals hij meer invloed verwerven op de regionale en 
na  tionale landbouwpolitiek.
 Aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens verschilde de waar-
dering voor de boerenstand sterk. Bij de oosterburen stegen, nadat de 
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nationaalsocialisten aan de macht waren gekomen, de boeren in aanzien. 
Tammens volgde met interesse hoe de regering-Hitler wetten invoerde 
die de positie van zijn Duitse collega’s verbeterde. In Duitsland moesten 
‘er voor de plattelandsbevolking niet teveel zorgen zijn met den strijd 
voor het eigen bestaan’, las hij in het Groninger Landbouwblad, ‘om [de] 
functie van “Jungbrunnen” behoorlijk te kunnen vervullen.’328 Niet alleen 
nationaalsocialisten beschouwden de plattelandsbevolking als de bron 
om het volk jong te houden. Ook H.D. Louwes omschreef in juli 1935 de 
boerenstand als ‘de jeugdbron van een volk’, die ‘een geboorteoverschot 
[levert] dat de stedelijke bevolking aanvult’.329 Ironisch genoeg stuurde 
Tammens zijn twaalf jaar oude zoon Fokko juist naar de stad, al was het 
dan om boer te worden. De jongen woonde vanaf oktober 1935 eerst bijna 
drieënhalf jaar aan de Noorderstationsstraat 36a bij zijn grootmoeder, 
opa Fokko Tammens was twee jaar eerder overleden aan angina pecto-
ris.330 In Groningen ging Fokko junior naar de middelbare school en stu-
deerde daarna aan dezelfde landbouwschool die Tammens in zijn jonge 
jaren ook had bezocht.
 Een heel andere ontwikkeling die de aandacht van Tammens trok was 
de oprichting van de Volkshogeschool Allardsoog te Bakkeveen op het 
drieprovinciënpunt van Friesland, Groningen en Drenthe. Net als ver-
schillende andere landbouwers uit Noord-Nederland was hij oprecht 
geïnteresseerd in het verheffen van de arbeiders, zodat deze hun lot zelf 
konden verbeteren.331 H.D. Louwes dacht er net zo over en bij de oprich-
ting in 1932 door Jarig van der Wielen en zijn neef dr. H.G.W. (Henk) van 
der Wielen was daarom ook deze voorzitter van de Groninger Maatschappij 
van Land bouw aanwezig.332 Jacob Botke behoorde eveneens tot het gezel-
schap.333 Op de Volkshogeschool leerden boerenzonen of landarbeiders 
praktische vaardigheden en gemeenschapszin. Dankzij de met de cursus-
sen vergaarde kennis kwamen zij steviger in hun schoenen te staan.334 De 
schijnbare uitzichtloosheid van het bestaan van werklozen brachten 
Henk van der Wielen en Oscar Guermonprez er vanaf het prille begin toe 
om aan deze groep speciale aandacht te schenken.335 Waarschijnlijk zette 
Tammens zich al snel na de oprichting in voor Allardsoog.336 Zo maakte 
hij onder anderen met bezoekers uit Frankrijk en Vlaanderen in zijn Fiat 
tochtjes door de omgeving.337 De Volkshogeschool fungeerde voor hem 
‘als een venster op de wereld’.338

 Henk van der Wielen onderhield namens Allardsoog goede betrek-
kingen met instellingen in Vlaanderen, Frankrijk, Zuid-Afrika en Dene-
mar ken die ook de ontwikkeling van de bevolking nastreefden. In 1936 
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benaderde Rudolf Steinmetz, de zoon van diens leermeester Prof. dr. S.R. 
Stein metz, Van der Wielen met de vraag of deze ook met Duitsland een 
uitwisseling van boerenzonen wilde organiseren. Daarbij viel de naam 
van graanmagnaat Alfred Toepfer, die vier van zijn landgoederen, elk met 
een oppervlakte van meer dan 1000 hectare, hiervoor beschikbaar stelde. 
Toepfer, zo verzekerde Steinmetz, was geen nazi. Het aanbod was te aan-
lokkelijk om zonder meer van de hand te wijzen. Van der Wielen besloot 
dat hij in elk geval eens zelf kon gaan kijken. Daar kwam bij dat de toe-
genomen belangstelling van de Duitse overheid voor haar boeren en de 
prijzen die deze voor hun producten ontvingen Nederlandse boeren 
nieuwsgierig maakte.339 Nog in hetzelfde jaar bracht een gezelschap van 
de Volkshogeschool een kennismakingsbezoek.340 Vier mannen gingen 
er, Henk van der Wielen zelf natuurlijk en drie boeren, Ru Clevering uit 
Den Andel, Cornelis Homan uit Zevenhuizen en Tammens. Hun bestem-
ming was Hamburg, waar Toepfer woonde.341 Tammens was de enige van 
dit gezelschap die in het bezit was van een auto, waardoor hij vanzelf-
sprekend chauffeerde.342

 Naar eigen zeggen wantrouwde Van der Wielen de graankoopman al 
snel. Een opmerking van hem over de nazi’s viel niet goed bij Toepfer.343 
Bovendien hadden de bezochte bedrijven een sterke nationaalsocialis-
tische achtergrond.344 Tammens daarentegen was zeer onder de indruk 
van hetgeen hij zag. Elk van de vier bedrijven was meer dan twintig keer 
zo groot als het zijne. Bovendien kon hij veel sympathie opbrengen voor 
de wijze waarop de landbouw was georganiseerd.345 Hierbij kwam dat hij 
het goed kon vinden met Toepfer, die getrouwd was met een Nederlandse 
vrouw en zich graag bediende van het Platduits.346

 Terwijl de uitwisseling van boerenzonen wel op gang kwam maar al 
snel weer werd gestaakt, bleef het goede contact dat Tammens met Toep-
fer onderhield in elk geval voortduren tot na 10 mei 1940. Inderdaad was 
de graanmagnaat geen nationaalsocialist. Toepfer was niet meer, maar 
ook niet minder, dan een sympathisant. De energieke Hamburger wist 
de bezoeker van het Ruigezand te overtuigen van zijn zienswijze. Ook 
 Tam mens was daarmee nog niet geheel gewonnen voor het nationaal-
socialisme, maar de manier waarop de Duitse regering over boeren sprak 
en het bestaan van de doorsnee burger leek te verbeteren, zal hem onge-
twijfeld goed hebben gedaan.
 In Nederland waren diverse fascistische en nationaalsocialistische 
par tijtjes actief. Een daarvan was de op 14 december 1931 opgerichte 
 Na  tionaal-Socialistische Beweging (nsb) van ir. Anton Adriaan Mussert. 
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De Beweging groeide eind 1933 sterk. Vier jaar na haar oprichting telde 
ze rond de vijfduizend leden, maar nadat haar standpunten radicaler wer-
den liep het ledental ook weer terug.347 Dat de aanhang van Mussert 
 af  nam, was niet anders in de gemeente Oldehove. Van de ruim 1100 uit-
gebrachte stemmen waren er 90 in 1935 voor de nsb, twee jaar later 61 en 
in 1939 nog 36.348 In Grijpskerk was de situatie net zo.349

 Op Tammens maakten de maatregelen van de regering-Hitler een 
positieve indruk.350 Dat was voor hem echter geen reden om zich al in de 
jaren dertig aan te sluiten bij de nsb. Dat is niet zo vreemd, want deze 
speelde in het vooroorlogse Nederland geen rol van betekenis. In Duits-
land was het lidmaatschap van de nsdap in die periode juist onontbeer-
lijk om op bestuurlijk niveau een functie te vervullen.
 In de zomer van 1939 liep het vertrouwen dat Tammens tot dan toe in 
het nationaalsocialisme had een forse deuk op. Eind augustus reisde de 
Duit se minister van Buitenlandse Zaken, Joachim von Ribbentrop, naar 
Mos kou om een verdrag te sluiten. Duitsland, het boerenparadijs, en Rus-
land dat boeren verdreef en vermoordde, waren tegenpolen. Toch gingen 
zij een overeenkomst aan. Onverklaarbaar voor mensen zoals Tammens, 
die gecharmeerd waren van de manier waarop de nazi’s hun boeren idea-
liseerden en walgden van de vervolging van koelakken in de Sovjet-Unie. 
Anderen hadden het Duits-Russische vriendschapsverdrag al zien aan-
komen. ‘Prof. Grondijs’ voorspelling bewaarheid’, kopte het Nieuwsblad 
van het Noorden. Het bleek dat de hooggeleerde heer deze ontwikkeling 
enige maanden eerder al verwachtte. Hij meende dat de beide grootmach-
ten veel te veel gemeenschappelijke belangen hadden om ooit met elkaar 
de strijd aan te binden.351 Een half jaar later ging Grondijs nader op het 
Duits-Russische verdrag in toen deze voor Eugeïa sprak over ‘De Duitsch-
Russische samenwerking, haar voorgeschiedenis en haar consequen-
ties’.352

 

§3 Het Landbouwhuis

Begin maart 1932 trad Tammens af als voorzitter van Eugeïa.353 Namens 
de vereniging van oud-leerlingen van de rmls sprak medelid Rembertus 
Dojes de scheidend voorzitter toe en bedankte hem voor zijn leiding in de 
voorbije vier jaren. Tammens antwoordde dit steeds met het grootste ge -
noegen te hebben gedaan.354 Hij stelde zich niet herkiesbaar, naar valt aan 
te nemen omdat hij gevraagd was om een tijdrovende bestuursfunctie te 
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gaan vervullen bij de Vereeniging Rechtskundig Bureau voor de Land-
bouwer.355 Drie dagen later volgde Tammens K.L. Gaaikema Schui ringa 
op als secretaris-penningmeester van deze vereniging, die toen ongeveer 
560 leden telde.356 Gaaikema Schuiringa, eveneens een landbouwer van het 
Ruigezand, kreeg het te druk met zijn werkzaamheden bij de uitvoering 
van de Tarwewet.357 Het Rechtskundig Bureau was in 1910 op  gericht om 
landbouwers ten opzichte van de handelaren die hun pro ducten kochten 
een sterkere positie te bezorgen. Daartoe hield het zich bezig met voor-
lichting, verstrekte een paar honderd adviezen per jaar en vergoedde haar 
leden indien zij een proces voerden minimaal de helft van de kosten.358

 Als secretaris-penningmeester van het Rechtskundig Bureau voor de 
Landbouwer verzette Tammens veel werk. Hij hield de ledenadministra-
tie bij en alle correspondentie via liep hem. Dat bracht met zich mee dat 
hij regelmatig contact had met mr. dr. Johan Elzard Hesse. De 51-jarige 
advocaat en procureur gold als de vaste jurist van de vereniging. Tammens 
kwam regelmatig in diens kantoor boven de Amsterdamsche Bank aan de 
Grote Markt 19 in Groningen. Uiteraard hield Tammens tijdens vergade-
ringen ook de notulen bij. Deze maakten een verzorgde indruk. Zijn 
handschrift was plat en slepend en verraadde een geoefende schrijfhand. 
Taalfouten maakte hij niet. Door de nauwgezette manier waarop hij zijn 
taak vervulde, werd hij steeds bijna als vanzelfsprekend herkozen, in 1934 
met vijftien van de zestien stemmen, in 1939 met 24 stemmen voor en 
één blanco.359 Mogelijk in het verlengde hiervan liet Tammens zich met 
 in  gang van 1 november 1938 namens de verpachters benoemen tot lid van 
de pachtkamer van de Groningse rechtbank.360 Daarnaast was hij van 1938 
tot 1941 lid van de Centrale Commissie voor Crisistuchtrechtspraak te 
’s-Gravenhage.361 De Crisispachtkamer bestond uit een kantonrechter en 
twee leken die deskundig waren op landbouwgebied. Zij was bevoegd 
pachtsommen te verlagen die van voor de crisistijd stamden.362

 Ondanks zijn drukke werkzaamheden als secretaris-penningmeester 
van het Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer nam Tammens toch 
weer andere bestuursfuncties op zich. Sommige legden een groot beslag 
op zijn tijd, al spande het Rechtskundig Bureau waarschijnlijk wel de 
kroon. Andere werkzaamheden kostten beduidend minder tijd. Het voor-
zitterschap van de Maatschappij ter Bevordering van Landbouw en Nij-
verheid in het Westerkwartier behoorde mogelijk tot de tweede catego-
rie.363 Veel tijd zal het Tammens ook niet hebben gekost dat leerlingen uit 
het noordelijk Westerkwartier die de landbouwcursus wilden volgen zich 
konden aanmelden bij vier personen, waarvan hij er een was.364
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 Aan het einde van 1932 probeerde hij namens ‘Het Grondbezit’ te 
komen tot een provinciale afdeling van deze vereniging. Tammens maak-
te deel uit van het uit vijf personen bestaande voorlopig comité. Hij nam 
de taak op zich om het contact met het hoofdbestuur in ’s-Gravenhage te 
onderhouden. De landelijke vereniging ‘Het Grondbezit’ is opgericht in 
1911 en bestaat nog steeds.365

 Op 20 februari 1933 trad Tammens toe tot het bestuur van de Land-
bouwvereniging Grijpskerk en omstreken.366 Dit was een van de vijftig 
afdelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw, die zich ten 
doel stelde veeteelt, akkerbouw en tuinbouw te bevorderen. Dat die in een 
behoefte voorzag, blijkt uit haar ledental. In 1919 waren 3778 boeren lid 
van de Maatschappij en in 1936 nog 3517.367 Vanwege zijn bestuurswerk-
zaamheden was het voor Tammens nuttig om een telefoonaansluiting te 
nemen. Hij was voortaan te bereiken onder het nummer Kommerzijl 12.
 Vanaf augustus 1933 spande hij zich in om te komen tot een vereni-
ging die zich inzette voor een lagere stroomprijs. Waar anderen dachten 
aan een verbond van alle stroomverbruikers, benadrukte Tammens ech-
ter ‘alléén te strijden voor het belang van de landbouw’.368 Het is niet te 
achterhalen of deze vereniging ooit is opgericht.
 Op 20 september 1935 werd Tammens ingeschreven als bestuur-
dercommissaris van de Raad van Toezicht van de Friesch-Groningsche 
 Coö peratieve Beetwortelsuikerfabriek. Deze fabriek verwerkte al vanaf 
1914 suikerbieten en gold als een van de grootste en modernste in Europa. 
Nog altijd was de leiding in handen van haar eerste directeur, J.J. van 
Doormaal, die indertijd het complex zelf had ontworpen. De fabriek was 
coöperatief, wat wil zeggen dat de bietentelers tezamen een vereniging 
vormden en eigenaar waren. Namens hen zat Tammens in het bestuur. 
In 1938 kozen de leden hem tot vicevoorzitter. Op 3 december 1941 werd 
hij voorzitter en bleef dat anderhalf jaar. Eind september 1942 stapte 
Tammens uit de Raad van Toezicht, waarschijnlijk omdat zijn andere 
werkzaamheden hem teveel in beslag namen.369

 Eind oktober 1936 stelde de Groninger Maatschappij van Landbouw 
een commissie in om te onderzoeken hoe cultuurland in handen kon blij-
ven van zelfexploiterende eigenaren. Uit een eerdere commissie traden 
J.M. Toppinga uit Westeremden en B.E.A Smit uit Bierum toe. Tammens 
nam op verzoek van de Maatschappij ook zitting. Voorzitter werd de 
 ju  rist professor I.B. Cohen, die als raadslid een vooraanstaande rol in 
de stad speelde en daarnaast ook op het gebied van landbouwrecht actief 
was. Zo was hij drie jaar daarvoor opgetreden als scheidsrechter bij een 
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staking van bietenrooiers. Het was bijzonder voor Tammens, omdat hij 
op de landbouwschool was onderwezen uit een door Cohen geschreven 
boek. De commissie bleef enkele jaren bestaan.370

 Namens de Landbouwvereniging Grijpskerk woonde Tammens ver-
gaderingen bij van het hoofdbestuur van de Groninger Maatschappij van 
Landbouw. Het kwam voor dat deze in de ochtend werden gehouden, 
waarna hij ’s avonds de vergadering van de Landbouwvereniging Grijps-
kerk bezocht. Daar deed hij dan verslag van wat er die ochtend was be -
sproken.371 Tammens probeerde in december 1939 zelf in het hoofd bestuur 
te worden gekozen. Dat mislukte. Het zittende lid stelde zich herkiesbaar 
en kreeg 62 van de uitgebrachte 65 stemmen. De overige drie kandidaten 
kregen elk een stem.372

 Vanaf 1 augustus 1938 vervulde Tammens de functie van commissaris-
secretaris bij de nv Spaarbank ‘De Vereeniging’ te Kommerzijl, waarvan 
hij ook aandeelhouder was. Hij zou dit blijven tot 4 juli 1942.373

 Op 27 januari 1939 sprak koningin Wilhelmina voor de radio tegen 
de  achtergrond van toenemende oorlogsdreiging over naastenliefde op 
 na  tionaal niveau en het tegengaan van verdeeldheid. De vorstin riep haar 
volk op tot eenheid en het dragen van elkanders lasten.374 Het waren woor-
den die bij veel Nederlanders een gevoelige snaar raakten. Nog diezelfde 
avond riep Commissaris der Koningin Johannes Linthorst Homan de 
Groningers op het idee van de koningin verder uit te werken en met plan-
nen te komen. Burgemeester Catharinus Slager van Oldehove nam in zijn 
gemeente het voortouw en richtte een stichting op met als doel: ‘Geeste-
lijke en moreele herbewapening, meer liefde voor de medemensch, meer 
waardering voor de denkbeelden van andersdenkenden, meer toenade-
ring.’ Hij bezocht zestien personen van alle richtingen en standen die hij 
bekwaam genoeg achtte om met hem het comité te vormen. Een van hen 
was Tammens, die waarschijnlijk bekendstond als een warm aanhanger 
van het Koninklijk Huis. Twee jaren daarvoor had hij namelijk de feeste-
lijkheden rond het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard opge-
luisterd met een welluidende redevoering.375 Tammens was, net als de 
 an  dere kandidaten, onmiddellijk bereid de post te bekleden en trad ook 
toe tot het dagelijks bestuur dat uit zes personen bestond.
 Bij de oprichtingsvergadering legde Slager uit waar de term ‘geeste-
lijke herbewapening’ voor stond: ‘Herstel van fouten, liefde tot den naas-
te en sociale gerechtigheid.’ Daarna hield Tammens een rede tot de aan-
wezigen, ‘Perspectieven voor de werkloosheidsbestrijding in de gemeente 
Oldehove’. Hij wees erop dat machines geen werkloosheid veroorzaakten, 
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maar juist van belang waren om de bodemproductie te vergroten. Het 
 co  mité had volgens hem de taak om boeren hierover voor te lichten. 
Andere taken van de stichting waren steun aan gemobiliseerden en het 
bijstaan van medemensen.376 
  

Het Landbouwhuis

De diverse luxe wagens die op dinsdagmiddag 27 juli 1937 in de omgeving 
van het Martinikerkhof geparkeerd stonden, wezen de toevallige voorbij-
ganger erop dat een bijzondere gebeurtenis plaatsvond. De opening van 
het nieuwe Landbouwhuis had vele genodigden, in de praktijk vrijwel 
iedereen die in de Groningse landbouwwereld iets voorstelde, de tocht 
naar de stad doen maken. Het Landbouwhuis vormde het hart van de pro-
vinciale landbouw en veeteelt. Niet alleen was daar het bureau van de 
Gro ninger Maatschappij van Landbouw, een aantal andere gewestelijke 
organisaties in dezelfde branche hield er eveneens kantoor.377

 Voor de meesten van de bijna honderd genodigden was het de eer-
ste gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe Commissaris van 
de Koningin, mr. Linthorst Homan. 378 Hij was graag bereid het Martini-
kerkhof over te steken voor het houden van een openingstoespraak. 
Linthorst Homan bleek evenwel alleen op 27 juli te kunnen komen, wat 
ertoe leidde dat de opening een dag was vervroegd.379

 In het grootste lokaal van het Landbouwhuis, het nieuwe kantoor van 
de afdeling landbouwboekhouding van de Groninger Maatschappij van 
Landbouw, waren tachtig plaatsen beschikbaar voor de genodigden.380 
Een van hen was Tammens. Door zijn functie bij het Rechtskundig Bureau 
voor de Landbouwer was hij – met potlood – aan de lijst toegevoegd. Nu 
hij tot de genodigden behoorde was hij haast als vanzelf op bestuurlijk 
niveau weer een trede hoger gekomen. Hij kwam zelfs enkele bekenden 
tegen.381 De tarwe stond er goed bij, was de algemene mening. Er was min-
der ziekte dan het jaar ervoor. Met het zaaigoed was het een stuk slechter 
gesteld. De langdurige regen in de winter en het voorjaar had duidelijk de 
bodemstructuur verpest. Daarentegen stonden de suikerbieten er zeer 
goed bij, althans op gedraineerd land.382 Het weer stelde op dat moment 
ook niet veel voor. Zon moest er komen.383

 H.D. Louwes, de voorzitter van de Groninger Maatschappij van Land-
bouw, stond op en nam het woord. In het deel van de zaal recht voor hem 
zaten ongeveer dertig toehoorders aan tafeltjes met daarop een vaasje 
bloemen. Vrijwel allen waren mannen.384 Louwes heette hen welkom en 
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gaf het woord aan de heer Linthorst Homan. Deze, een nog jonge man 
met een imposante snor, begon met het aanhalen van de uitspraak van 
een plattelandsvrouw. Zij wees er tijdens een onlangs gehouden Landdag 
op, dat in het boerenleven het huis het middelpunt is van de eigen wereld. 
Het nieuwe Landbouwhuis zou voor de Groningse boeren een schakel 
vormen tussen de eigen wereld ‘en de ruime onafzienbare buitenwereld 
met al zijn goed en kwaad’.385 Na zijn toespraak verraste Linthorst Homan 
de directeur van het Landbouwhuis, A.P. Minderhoud, met een konink-
lijke onderscheiding waarna ook H.D. Louwes nog een toespraak hield. 
Linthorst Homan raakte die middag de juiste snaar. Hij had uitstekend 
gedebuteerd, meende het Groninger Landbouwblad.386 Ook Tammens kon 
na die middag terugkijken op een geslaagd debuut. Voor het eerst maakte 
hij deel uit van het gezelschap belangrijke bestuurders op agrarisch 
gebied. Als het aan hem lag, dan zou dat niet voor het laatst zijn. Hij was 
nu 39 jaar en kon nog menig jaar bestuurswerk doen. Aan het einde van de 
middag namen de aanwezigen deel aan de bezichtiging van het nieuwe 
onderkomen, dat nog rook naar verf. De volgende dag zouden werklieden 
weer aan de slag gaan, zodat het hele pand zo snel mogelijk in gebruik 
kon worden genomen.387

 In 1938 wenste Nederland ‘niemands volgeling en niemands belager te 
zijn’.388 Niemands volgeling zijn betekende dat de regering, het vierde 
 ka  bi net-Colijn, een strikte neutraliteitspolitiek voerde. Wanneer een 
nieu we oorlog onverhoopt zou uitbreken, dan wenste de regering zich 
afzijdig te houden. Tegelijkertijd wilde zij ten opzichte van geen enkel 
ander land een bedreiging vormen. Op die manier hoopte Den Haag dat 
een nieuw conflict net als indertijd de Eerste Wereldoorlog buiten de 
landsgrenzen zou blijven. Toch realiseerden velen zich hoe groot de kans 
was dat dit niet zou lukken.
 Een van degenen die onrustig werd van de internationale politiek was 
A.P. Minderhoud. In oktober van dat jaar schreef hij een brief aan het 
hoofd van de Groningse luchtbeschermingsdienst.389 Minderhoud stelde 
voor de kelder van het Landbouwhuis in te richten als schuilkelder. Zou 
het daarvoor subsidie kunnen ontvangen? Bijna twee weken later kwam 
het afwijzende antwoord van de Rijksgebouwendienst. Aangezien er in 
bestaande rijksgebouwen geen schuilkelders werden ingericht, kwam 
er geen bijdrage in de kosten.390 Het aanbod van Minderhoud om mede 
zorg te dragen voor de veiligheid van de stadse bevolking werd daarmee 
afgewezen. Tegelijkertijd was er allerminst sprake van ontspanning in 
de internationale politiek. Precies twee weken later, in de nacht van 9 op 
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10  november, vond in Duitsland de Kristallnacht plaats. Nazi’s gingen 
zich te buiten aan geweld tegen Joden. Voor fatsoenlijke mensen was dit 
stuitend, maar zij waren niet in staat om de orgie van geweld te stop-
pen.391 Buitenlandse regeringen waren bezorgd, maar stonden eveneens 
machteloos.
 Een half jaar eerder al, op 11 mei 1938, had een luchtverdedigingsdag 
aangetoond hoe het vliegtuigen bij een aanval op Nederland zou vergaan. 
Door gebruik te maken van voldoende eigen vliegtuigen en luchtafweer 
zou een vijandelijke aanval weliswaar niet geheel onmogelijk worden, 
maar toch voor een belangrijk deel kunnen worden afgeweerd.392 Ook 
werden af en toe openbare luchtbeschermingsoefeningen gehouden. 
 Zo  als op 27 en 28 maart 1939.
 Bewoners van de drie noordelijke provincies werden bij luchtbescher-
mingsoefeningen samen getraind hoe de dreiging van een luchtaanval 
het hoofd moest worden geboden. Natuurlijk moesten zij hun huizen, 
bedrijven en boerderijen verduisteren en brandde de straatverlichting 
niet. Samenscholingen waren verboden net als het maken van lawaai dat 
mogelijk door piloten van vijandelijke bommenwerpers zou kunnen wor-
den gehoord. Wie zich hier niet aan hield, hing een strenge straf boven het 
hoofd. Joelende jeugdigen die in de Herestraat en op de Vismarkt samen-
schoolden, maakten kennis met de wapenstok van de politie. Een recalci-
trante Duitser belandde op het hoofdbureau van de gemeente politie dat 
die avond het hart van de organisatie huisvestte, belichaamd door poli-
tieman Philippus Blank en majoor Robertus Lagaaij van de Ko  nink lijke 
Landmacht.393 Over het algemeen verliep de oefening naar tevredenheid, 
al waren er nog diverse verbeterpunten. De meeste burgers begrepen ech-
ter dat het belangrijk was om, gezien de oorlogsdreiging, voorbereid te 
zijn op luchtaanvallen.
 Tammens merkte net als veel andere Groningers dat de Duitse lucht-
macht steeds actiever werd. Zogenaamd verdwaalde vliegtuigen van de 
Duitse Luftwaffe vlogen steeds vaker boven de provincie. Soms maakte 
een van hen een noodlanding, zoals op 15 mei in Warffum en op 20 juni op 
het bouwland achter Houthandel Nanninga te Middelstum.394 Voor een 
Duitse piloot in een modern vliegtuig was dat niet meer dan een Katzen-
sprung bij het Ruigezand vandaan.
 Op 1 september barstte de oorlog die al zo lang dreigde los. Na een 
door Hitler in scène gezette aanval op het Duitse radiostation te Gleiwitz 
viel de Duitse Wehrmacht Polen binnen. ‘Hitler heeft beslist: geweld te -
genover geweld,’ kopte het Nieuwsblad van het Noorden die vrijdag.395 Ruim 
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twee weken later trok ook de Sovjet-Unie de grens met Polen over. De 
Duitse en Russische troepen bezetten elk een deel van het land en lieten 
elkaar met rust. Groot-Brittannië en Frankrijk verklaarden Duitsland de 
oorlog.
 Aanvankelijk speelde de strijd zich voornamelijk af op Pools grond-
gebied en op zee. In Nederland mobiliseerde het leger. Veel boerenzonen 
en knechten kleedden zich in militair uniform en spoedden zich naar hun 
onderdeel. Net als vijfentwintig jaar eerder hadden cavalerie en artillerie 
paarden nodig. Boeren moesten hun dieren op 29 augustus naar de vor-
dering brengen waar zij er tussen de f 500 en f 600 voor kregen.396 In het 
Groninger Landbouwblad adverteerde een drukkerij met rollen verduiste-
ringspapier van tien meter vanaf zestig cent.397 Verder was er vooralsnog 
weinig te merken van de gevechten elders in Europa. Het was de vraag 
of Nederland ook nu buiten schot zou blijven of dat Duitsland na zijn 
noordoostelijke buurland ook haar noordwestelijke zou binnenvallen. 
Van Ne  derland hoefde Duitsland immers niets te vrezen. Ook het kabinet 
De Geer wenste niemands bedreiger te zijn. Helaas. Es kann der Frömmste 
nicht im Frieden bleiben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt.398
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hoofdstuk 4

En de boer, die ploegde voort

§1 Bezoek

Zware dreunen maakten de bevolking van het Westerkwartier in 
de ochtend van 10 mei 1940 duidelijk dat de oorlog niet langer aan 

 Neder land voorbijging. Op diverse plaatsen in de provincie blies de 
 Koninklijke Landmacht bruggen op om de Duitse opmars te vertra-
gen.399 Om kwart over vijf in de ochtend gingen bovendien sluizen open 
om landerijen te inunderen. In een ideale situatie zou het water de Friese 
 Merenlinie onder water zetten, waar sterke Nederlandse eenheden de 
Duitse troepen vervolgens tegenhielden. De praktijk was anders. Mili-
taire versterking van de linie was uitgebleven en de waterstand was veel 
te laag voor effectieve inundaties.400 Wel liep de Nieuwe Ruigezandster 
Polder onder water. Dat was niet de bedoeling, maar Tammens kon het 
water vanuit de Oude Ruigezandster Polder zien stromen aan de overzijde 
van de Munnekezijlsterried.401

 De berichten op Tammens’ radio bevestigden wat hij al begreep: het 
Duitse leger trok de grens over. De Nederlandse regering liet een vlam-
mend protest uitzenden dat erop neerkwam dat kabinet en koningin het 
schenden van de neutraliteit scherp veroordeelden. Bij veel boeren was de 
bewondering die ze vanwege de behandeling van hun stand voor de Duit-
se regering koesterden in een keer verdwenen.402

 De dag verliep in een vreemde roes van angst en nieuwsgierigheid. 
Boeren en arbeiders die ondanks alles aan het werk waren gegaan, keken 
op bij elk ongewoon geluid. Zij wisten al snel dat het Nederlandse leger 
zich terugtrok, want door de smalle hoofdstraat van Grijpskerk reden 
 mi  litaire voertuigen, personenwagens en autobussen met soldaten.403 
Het Nieuwsblad van het Noorden kwam die dag ‘gewoon’ uit, maar bereikte 
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vrijwel alleen abonnees in de stad Groningen en Haren.404 Tammens 
moest het doen zonder de editie met het laatste weerbericht dat in een 
periode van vijf jaar zou worden verspreid.
 In Ruigezand kreeg Tammens die 10e mei nog geen Duitse troepen 
te zien. Deze bereikten de stad Groningen niet eerder dan om kwart over 
zes in de middag. Pas op zaterdagochtend trokken zij verder de provin-
cie in.405 Grote colonnes militaire voertuigen reden in de richting van de 
Afsluitdijk. Voordat de Duitse troepen deze bereikten, stuitten zij nog 
op de Wonsstelling, door de Nederlandse soldaten ‘Wee ons’ genoemd. 
De verdedigers die zichzelf ‘Het Dodenbataljon’ hadden gedoopt, boden 
zo lang mogelijk weerstand. Daartoe was een aantal zwakke kazematten 
opgeworpen, waaronder ‘De Wanhoop’.406 De soldaten dienden vanuit 
aarden veldversterkingen die vanwege de hoge grondwaterstand geheel 
boven het maaiveld uitstaken, de vijand zo lang mogelijk op te houden. 
Vanwege de gelijkenis noemden de verdedigers het molshopen.407 Nadat 
het verzet van de Wonsstelling was gebroken, rukten de Duitse troepen 
op naar de stelling Kornwerderzand die de Afsluitdijk beschermde.408 
Hier stopte de opmars. Er werd zwaar gevochten, onder meer met inzet 
van de Luftwaffe. Vliegtuigen die boven het Ruigezand te zien waren, 
waren louter Duitse toestellen.
 Tammens hoorde op zijn radio hoe de positie van het Nederlandse 
leger voortdurend verslechterde. Het hart van Rotterdam viel ten prooi 
aan een zwaar bombardement. Een oproep om voedsel, beddengoed en 
kleding naar de getroffen plaats te sturen, bereikte via de ether de luis-
teraars in het land.409 De Nederlandse regering en de koninklijke familie 
ontliepen gevangenneming door over te steken naar Groot-Brittannië. 
Na  dat voor Utrecht eenzelfde lot dreigde als voor Rotterdam, tekende de 
Opperbevelhebber Land- en Zeestrijdkrachten Generaal H.G. Winkelman 
op 15 mei in het Zuid-Hollandse Rijsoord de capitulatie. Pas daarna kon 
het Duitse leger de Afsluitdijk overtrekken. Het Nieuwsblad van het Noor-
den was alle oorlogsdagen blijven verschijnen, behalve natuurlijk op 
12 mei, want dat was een zondag. De lezers spelden de kranten.
 Nog voordat de capitulatie een feit was, kreeg Tammens bezoek van 
een goede bekende. Graanmagnaat Alfred Toepfer bekleedde nu de rang 
van Leutnant in het Duitse leger en bezocht namens Abteilung ii van de 
Abwehr, de Duitse contraspionage, het veroverde gebied. Inmiddels had 
hij Nederlands geleerd en mede daardoor was hem opgedragen de stem-
ming onder de Nederlanders te onderzoeken.410 Toepfer had volledige 
reisvrijheid en kon derhalve ook privébezoeken afleggen. Zo bezocht hij 
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de schrijver Antoon Coolen, die hij een door hemzelf ingestelde prijs wil-
de toekennen.411 Ook deed Toepfer samen met nog drie of vier andere offi-
cieren het Ruigezand aan, waar Tammens hen op zijn boerderij ontving.412 
Kort nadat de strijd was gestaakt, ging Toepfer naar Mussert op wie hij 
een betrouwbare indruk maakte. Mussert leende Toepfer daarom met een 
gerust hart de automobiel van een vooraanstaand lid van de beweging en 
stelde daarbij zijn persoonlijke chauffeur ter beschikking. De auto werd 
pas drieënhalf jaar later in deplorabele staat in de buurt van Parijs terug-
gevonden.413 Misschien hoorde Mussert van Toepfer toen ook voor het 
eerst de naam Tammens. In elk geval was Tammens vanaf dat moment 
nog maar één handdruk verwijderd van de leider der nsb.
 Na de inname van de stad Groningen door Duitse troepen liet burge-
meester Cort van der Linden een aantal bekendmakingen in de Groningse 
dagbladen plaatsen. ‘De Burgemeester der gemeente Groningen gelast de 
bevolking zich te onthouden van elke daad van geweld of tegenweer,’ 
was gezien de vette opmaak de belangrijkste.414 In de meidagen van 1940 
was het in zijn ogen ongewenst dat burgers verzet zouden plegen tegen 
de Duitse militairen en daarbij riskeerden dat deze represaillemaatrege-
len namen. Het is goed voor te stellen dat Cort van der Linden bij het doen 
van zijn oproep dacht aan de Eerste Wereldoorlog. Nederlandse kranten 
berichtten indertijd uitvoerig over de wreedheden die het Duitse leger bij 
de inval in België beging.415

 Op de dag dat het Nederlandse leger capituleerde, 15 mei 1940, riep 
Cort van der Linden op het Hereplein tegen de Stadjers dat ze niet moes-
ten wanhopen. ‘Nederland en Groningen zullen niet verloren gaan,’ verze-
kerde hij hen.416 Dit was het uiterste dat een burgemeester op dat moment 
kon doen en het is onwaarschijnlijk dat collega’s van andere gemeenten 
wel opriepen tot verzet. Het was op dat moment vooral zaak de overwel-
diger niet te prikkelen.
 Op 18 mei kwam het Groninger Landbouwblad uit met een redac-
tioneel  hoofdartikel van H.D. Louwes op de voorpagina. Onder de kop 
‘En de boer, die ploegde voort’ verwees de voorzitter van de Groninger 
Maat schappij van Landbouw naar de ballade van J.W.F. Werumeus 
Buning om aan te geven dat de boeren gewoon verder dienden te gaan 
met het werk dat gedaan moest worden.417 De inval had geen consequen-
ties voor de bedrijfsvoering. 1940 was zelfs een goed jaar voor de land-
bouw  bedrijven in het noordelijk Westerkwartier. De brutowinst over het 
boekjaar 1939-1940 was aanmerkelijk hoger dan die van het jaar ervoor.418 
Wel  zorgde het vorderen van paarden door de Duitsers bij sommige 
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 boeren voor problemen, want het werk op het land ging tenslotte gewoon 
door.419

 In het Groninger Landbouwblad kreeg Tammens advertenties van 
 ver zekeringsmaatschappijen onder ogen, die boeren probeerden over te 
ha  len om zich te verzekeren tegen oorlogsschade.420 Wie sloot nu zoiets 
nog af? De strijd was immers al achter de rug en de Duitse overwinning zo 
volkomen dat er geen oorlogsschade meer te verwachten was. De premie 
was daarmee weggegooid geld. Dan had de aanleg van de provinciale 
 wa  terleiding meer nut. Dat was makkelijk voor het eigen drinkwater, 
voor het vee en zelfs voor bluswater.421 Wel was het zonde dat ook in 1940 
weer aardappelen tot veevoer moesten worden verwerkt. Er was nog veel 
over van de oogst van 1939 en de rooitijd kwam er al weer aan. Als Duits-
land nu maar wat meer zou afnemen dan was er geen probleem, maar in 
het Derde Rijk hadden ze ook voedsel in overvloed.422

 Het eerste jaar van de bezetting gedroeg de bezetter zich ogenschijn-
lijk fatsoenlijk, om Nederlanders te winnen voor het nationaalsocialis-
me.423 Daarbij hoorde dat in juli de Nederlandse kranten veel aandacht 
besteedden aan een rede van Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart tot 
Duitse partijgenoten. Hitlers zetbaas verzekerde dat de Duitsers ‘niet in 
dit land gekomen zijn om het Nederlandsche volkskarakter te onderdruk-
ken of het onze wereldbeschouwing op te dringen’.424 De heersende opvat-
ting onder een groot deel van de bevolking was mede hierdoor dat men 
zich diende te gedragen als een ‘good loser’.425 Wie verloren had, moest 
tegen zijn verlies kunnen. Dat klonk ook door in een toespraak van H.D. 
Louwes. Het was de plicht loyaal met de Nederlandse autoriteiten samen 
te werken, die functioneerden in overeenstemming met Duitse gezags-
dragers. Daarbij moest de bevolking de ‘nationale fierheid’ evenwel niet 
uit het oog verliezen.426 Anderen vonden dat een dergelijke houding beter 
paste bij een spelletje ganzenbord dan bij een oorlog. Een Nederlandse 
escadrillecommandant omschreef deze misplaatste sportiviteit als de 
houding van een kerel die tegen de grond is geslagen en zijn aanrander nu 
lief glimlachend bedankt voor de hulp bij het opstaan.427 Hij was een uit-
zondering. De meeste mensen vonden het onverstandig zich te verzetten 
en spraken van ‘onverantwoordelijk gedoe van enkele jonge heethoof-
den’. Het was beter te berusten.428

 De Nederlandse bevolking was door de snelle nederlaag overdonderd 
en haar stemming onzeker en verward. Veel mensen hadden het idee dat 
de oorlog voorbij was en de wapenen definitief waren neergelegd.429 Na -
dat ook Frankrijk door Duitsland was verslagen, leek de toekomst van 
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het Europese continent voor lange tijd vast te liggen. De te verwachten 
toekomstige gerichtheid van Nederland op het Derde Rijk kwam niet 
voort uit enige politieke voorkeur maar uit vastliggende feiten, ver-
klaarde oud-minister-president Hendrik Colijn zelfs.430 Toch was er ook 
al aan het be  gin van de bezetting sprake van spanningen. Zo leidde de 
Duitse aan moediging richting Nederlandse nationaalsocialisten om zich 
nadrukkelijk te manifesteren tot straatrellen.431 De meeste mensen pro-
beerden echter hun leven van voor de meidagen weer op te pakken. Ze 
hadden wel een hekel aan de bezetter, maar waren te bang om iets tegen 
de Duitsers te ondernemen.432

 Op 17 juni 1940 opende burgemeester Cort van der Linden de eerste 
vergadering van de gemeenteraad in bezettingstijd en begon de raadsver-
gadering met de herdenking van de soldaten die in de strijd waren geval-
len. Zij werden als eersten ingeschreven in het Gulden Boek van de stad 
Groningen. ‘Diep verknocht aan mijn volk, mijn land en mijn Koningin 
en overtuigd van de rechtvaardigheid van de zaak waarvoor wij streden,’ 
zo verklaarde hij te zijn. Toch bracht Cort van der Linden ook een laatste 
groet aan de gesneuvelden van de Duitse Wehrmacht. Hij was dankbaar 
dat de stad voor verwoesting gespaard was gebleven. Daarna beschreef 
hij aan de raad hoe er in de oorlogsdagen dagelijks overleg was tussen de 
leden van het college, dat op zijn beurt weer voortdurend in contact stond 
met de Commissaris der Koningin, de heer Linthorst Homan.433

 De Groningse burgervader was op dat moment in afwachting van zijn 
herbenoeming. Onder het bestuur van het kabinet De Geer zou dat een 
hamerstuk zijn geweest, maar sinds de capitulatie lagen de zaken anders. 
Hitlers zetbaas Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart liet weten zich 
nog nader te willen beraden.434 Dat betekende dat Cort van der Linden 
niet zeker was van zijn positie en zodra de bezetter daar aanleiding toe 
zag kon vertrekken.435

 Cort van der Linden bracht in de praktijk wat de uitdrukking ‘burge-
meester in oorlogstijd’ behelsde: het schoorvoetend meewerken met de 
bezetter om erger te voorkomen. Erger, dat was in dit geval het plaats 
moeten maken voor een nationaalsocialist. Vanaf het begin van 1941 
stond hij in contact met zijn ambtsgenoten G.A.W. ter Pelkwijk van 
Utrecht en J.E. baron de Vos van Steenwijk van Haarlem. Door te over-
leggen konden zij ten opzichte van de bezetter dezelfde standpunten in -
nemen.436 Cort van der Linden kon echter niet voorkomen dat zijn invloed 
op de gang van zaken in zijn gemeente en de relatie met de Stadjers al in 
het eerste oorlogsjaar verslechterde.437
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 De Groningse gemeenteraad kwam op 5 augustus 1941 voor het laatst 
bijeen. In een korte zitting stonden slechts twee punten op de agenda: 
een hypothecaire lening ten behoeve van woningbouw en het overplaat-
sen van een onderwijzer. Daarna sloot Cort van der Linden de zitting en 
 deelde mee dat de datum van de volgende bijeenkomst nog bekend zou 
worden gemaakt.438 De eerstkomende vier jaren zou het er niet meer van 
ko  men. Seyss-Inquart schafte de democratie op provinciaal en lokaal 
niveau af en bepaalde dat burgemeesters voortaan de eenhoofdige lei-
ding van hun gemeente hadden. Wethouders bleven wel in functie, maar 
fungeerden slechts als hulpjes van de burgemeester.439 Daarmee was het 
karakter van het binnenlands bestuur ingrijpend veranderd.440 Enkele 
maanden later verloor Cort van der Linden ook de zeggenschap over de 
politie. De korpsen van de zes grootste Nederlandse gemeenten werden 
vanaf 1 ja  nuari 1942 staatspolitie met aan het hoofd een politiepresi-
dent.441 Bur gemeesters behielden niet veel meer dan een scherf van hun 
oorspronkelijke bevoegdheid. Voortaan was het de politiepresident die 
in gezag bo  ven hen stond.442

 In juli 1940 had Nederland kennisgemaakt met een nieuwe politieke 
stroming: de Nederlandse Unie. Velen meldden zich aan als lid, maar 
Tammens was daar niet bij. De Unie had niet het felle anticommunisme 
van de nsb, wat voor Tammens juist aantrekkelijk was aan het natio-
naalsocialisme. Daarbij was Tammens al vanaf zijn bezoek aan Toepfer 
een fellow traveller van het Derde rijk. Hij bewoog zich in Duitse richting, 
terwijl de aanhang van de Nederlandse Unie, sterker dan haar drie leiders, 
anti-Duits was. Tammens voelde zich daardoor meer thuis bij de pro-
Duitse nsb dan tussen de anti-Duitse aanhang van de Nederlandse Unie. 
Al was gekeken naar de landbouwpolitiek van Unie en nsb het verschil 
tussen beide bewegingen niet zo groot, Tammens had de verkeerde wis-
sel al voordien genomen en stoomde op in Duitse richting. Het verwij-
derde hem tegelijkertijd van zijn broer Peterus Jan.443

§2 Van Productieslag 1941 tot breekpunt Barbarossa

‘Voordat onze werkzaamheden een aanvang nemen, stel ik er prijs op een 
enkel woord ter inleiding te zeggen.’ Tammens, de voorzitter van de ge -
westelijke commissie voor het district Groningen van de Commissie 
Posthuma, sprak de leden van zijn subcommissie toe. Daar zaten ze, A.W. 
Biewenga Wzn. uit Garsthuizen namens de Christelijke Land- en Tuin-
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dersbond, J.H. Zijlma, de provinciale boerenleider van Groningen namens 
het Nederlands Agrarisch Front en H.D. Louwes, de voorzitter van de 
Groninger Maatschappij van Landbouw. Het was 21 april 1941 en zojuist 
waren ze samen met zestien leden van andere gewestelijke commissies in 
het Zwolse Hotel Gijtenbeek toegesproken door Folkert Posthuma, de 
voorzitter van de landelijke commissie Posthuma. Nu was het moment 
daar waarop Tammens zijn zorgvuldig voorbereide toespraak kon hou-
den tot de drie aanwezige leden van zijn subcommissie. Het was vooral de 
afwachtende houding van vele Groningse boeren, een houding die funes-
te gevolgen kon hebben voor de eerste plaats die het gewest in het land 
innam, die Tammens het voorzitterschap hadden doen aanvaarden, zo 
zei hij.
 Nadat hij de eerste driehonderd woorden van het dicht op elkaar ge -
typte blad dundrukpapier had voorgelezen, sprak hij een persoonlijk 
woord tot elk van de leden van zijn commissie. Hij begon te zeggen hoe 
hij de afwezigheid van de voorzitter van de R.K. Boeren- en Tuindersbond 
betreurde. Daarna richtte hij zich tot Biewenga. Tammens verklaarde dat 
indien Biewenga’s lidmaatschap van de commissie hem moeilijkheden 
zou opleveren met de Christelijke boeren en tuinders, hij vast wel de 
kracht zou hebben om dat te boven te komen. Tot Zijlma sprak Tammens 
korter, want de nationaalsocialist hoefde niet te vrezen voor een morren-
de achterban. Enkele beleefde zinnen waren voldoende.
 Vervolgens richtte Tammens zich tot H.D. Louwes. De mannen ken-
den elkaar al een kwart eeuw. Het gezicht met de bril en de kort geschoren 
snor was Tammens zo bekend dat hij het wel uit het hoofd kon tekenen. 
Vaak hadden zij samen in commissies gezeten, maar een situatie als deze, 
met Tammens als voorzitter en Louwes als lid was nieuw. ‘U, mijnheer 
Louwes, vertegenwoordigt als voorzitter der Groninger Maatschappij van 
Landbouw de grootste en hechtste landbouworganisatie in ons gewest.’ 
Tammens was blij met de aanwezigheid van Louwes, aangezien deze ook 
in de Centrale Commissie zat. Hij voegde eraan toe dat het hem bekend 
was dat ‘uwe organisatie niet voor deze wijzen van samenbundeling heeft 
gevoeld’. De club waarvan Tammens zelf ook al jarenlang lid was, was nu 
dus ‘uwe organisatie’ geworden.444 Mogelijk vond hij dat hij als voorzitter 
van de gewestelijke commissie enige afstand diende te bewaren. Met de 
wens dat de instelling van ‘Productieslag 1941’, het maximaliseren van 
de Nederlandse opbrengst aan landbouwproducten, een zegen voor het 
gewest en voor het volk zou worden, besloot Tammens de eerste verga-
dering.
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 De in Leeuwarden geboren Folkert Posthuma was een ervaren 
 be  stuurder. Niet alleen bekleedde hij gedurende de Eerste Wereldoorlog 
de moeilijke post van minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in 
het kabinet van P.W.A. Cort van der Linden, nadien vervulde hij nog vele 
bestuursfuncties in binnen- en buitenland.445 Posthuma was landbouw-
kundige en in de jaren dertig geboeid geraakt door de manier waarop de 
nationaalsocialisten omgingen met de boeren. Naar hem werd de orga-
nisatie van ‘Productieslag 1941’ doorgaans aangeduid als ‘de commissie 
Posthuma’. Er was een landelijke commissie met daaronder een provin-
ciale laag en daar weer onder gewestelijke commissies.
 De ervaren bestuurder H.D. Louwes zat met gemengde gevoelens in de 
landelijke en de provinciale commissie. Hij erkende hoe belangrijk het 
ge  stelde doel was. De commissie Posthuma moest eraan bijdragen dat 
het  Nederlandse grondgebied een optimale hoeveelheid voedsel voort-
bracht. ‘Nederland voedt zichzelf,’ was daarbij haar motto.446 Tegelijkertijd 
moest Louwes niets hebben van het nationaalsocialistische leidersprin-
cipe dat de organisatie hanteerde.447 Toen hij er eens iets van zei, ant-
woordde Posthuma dat een nieuwe marsroute gegaan werd. Louwes 
repliceerde dat ‘de boeren deze weg niet willen bewandelen’.448

 Tammens had minder moeite dan Louwes met de ‘nieuwe orde’. Dat 
hij de nationaalsocialistische landbouwpolitiek goedkeurde was geen 
geheim. Twee maanden eerder al had hij, in zijn functie van hoofd van de 
Groningse afdeling van Volk en Bodem, zelf de installatie van Zijlma tot 
provinciaal boerenleider voorgezeten.449 Ongetwijfeld was het zijn poli-
tieke standpunt dat hem de positie van voorzitter van de gewestelijke 
commissie bezorgde. Dergelijke posten gingen vooral naar leden van de 
nsb of naar meelopers, zoals Tammens op dat moment was.
 Op 25 februari 1941 brak in een aantal plaatsen in het midden en wes-
ten van het land de Februaristaking uit. In de loop van het eerste bezet-
tingsjaar was het ware gezicht van het nationaalsocialisme voor velen 
duidelijk geworden. Daarbij versterkte de straatterreur van de nsb de 
 afk  eer van de Nederlandse handlangers van de bezetter.450 De groeiende 
verontwaardiging kwam tot uitbarsting na steeds verder gaande maat-
regelen om de Joodse bevolkingsgroep van de andere Nederlanders te iso-
leren.451 De bezetter was verrast, maar reageerde meedogenloos om de 
staking te breken. Het karakter van de bezetting verhardde.
 Begin maart verscheen een verslag van de rechtszaak tegen de opge-
rolde verzetsgroep ‘De Geuzen’ breed uitgemeten in de door de nationaal-
socialisten gecontroleerde kranten. Het verloop van het proces maakte 
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duidelijk dat de bezetter geen enkel verzet duldde. De aanklager eiste dra-
conische straffen en de rechter legde een groot aantal zware straffen op, 
waaronder achttien doodvonnissen.452 Op 13 maart 1941 vond als afschrik-
wekkend voorbeeld de eerste massa-executie plaats.453 Vijftien leden van 
verzetsgroep De Geuzen en drie februaristakers werden om vijf uur in de 
middag naar de Waalsdorpervlakte gebracht. ‘Wij waren achttien in getal, 
geen zal den avond zien,’ dichtte Jan Campert nadat hij van de doodvon-
nissen hoorde.454 
 Na het voltrekken van de eerste doodvonnissen tegen Nederlandse 
illegalen laaide de afkeer van het nationaalsocialistische bestuur bij velen 
op tot een vuur van haat. Zo niet bij Tammens. In het eerste halfjaar van 
1941 schoof hij juist verder op in Duitse richting.
 De verharding in het Duitse optreden leidde tot acties en protesten 
waarop de bezetter vervolgens weer keihard reageerde. Daarmee veran-
derde het Duitse beleid. Het verleiden van Nederlanders om zich bij de 
nieuwe orde aan te sluiten, was voortaan ondergeschikt aan het halen van 
de grotere oorlogsdoelen, als een zo groot mogelijke productie en stabili-
teit in het bezette gebied.455  
 Op zondag 22 juni 1941 vielen drie miljoen Duitse soldaten verdeeld 
over drie legergroepen over een front van 2900 kilometer de Sovjet-Unie 
binnen. Operatie Barbarossa was begonnen. De invasie verliep volgens de 
eerste weermachtberichten naar wens.456 Een dag later opende het Nieuws-
blad van het Noorden met een kop over de hele breedte: ‘Van de Noordelijke 
IJszee tot de Zwarte Zee. Duitschland, Italië, Roemenië en Finland in oor-
log met Sovjet-Rusland. “De Sovjet-regeering heeft de verdragen en over-
eenkomsten met Duitschland verraden en gebroken.”’ De krant plaatste 
bij het bericht een foto van het moment waarop de Duitse minister van 
Buitenlandse zaken Joachim von Ribbentrop een persverklaring voorlas. 
Foto’s van het front waren er niet en bioscoopbeelden lieten nog weken 
op zich wachten, maar het beeld dat de berichten opriep was duidelijk. 
Overwinnende Duitse legers trokken door eindeloze vlaktes en armoedi-
ge dorpjes, waarbij zij en passant de bolsjewieken onder de voet liepen.
 Het is eenvoudig voor te stellen dat Tammens aan zijn radiotoestel 
ge  kluisterd zat. Eindelijk kregen de vermaledijde communisten ervan 
langs! Dit was hetgeen waar hij al zo lang op had gehoopt. Al jarenlang 
wantrouwde hij alles wat communistisch was en verafschuwde hij de 
Sovjet-Unie. Wanneer Stalin meer landen in zijn macht zou krijgen, dan 
was dat een ramp voor de boerenstand en zou het vele mensen het leven 
kosten. Hij had daarom opgelucht gezien hoe Hitler Duitsland weer sterk 
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had weten te maken. Dat moest het rode gevaar wel tegen kunnen hou-
den, maar in 1939 tastte het voor hem onbegrijpelijke Duits-Russische 
niet-aanvalsverdrag het vertrouwen van Tammens aan. Veel mensen kon-
den net als hij niet begrijpen dat Hitler, die toch niets van de communis-
ten moest hebben, zich inliet met Stalin. Nu Duitsland evenwel de Sovjet-
Unie aanviel, raakte Tammens ervan overtuigd dat het nationaalsocialisme 
de juiste richting was. Anderen in zijn nabijheid hadden hem daar al eer-
der van proberen te overtuigen. Zo was streekgenoot S.H.L. Woldringh al 
jarenlang een enthousiast lid van de nsb.457 Dat gold ook voor J.P. en 
Pieter Dijkhuis, die via zijn grootmoeder aan Tammens verwant waren.458 
Bovendien was een oude vriend, de Groningse bakkerszoon Albert Backer, 
op dat moment zelfs al geïnstalleerd als commissaris van de provincie 
Noord-Holland.459 Tammens had tot dan toe de stap niet gezet. Niet ieder-
een kwam tenslotte, om met Mussert te spreken, op hetzelfde tijdstip tot 
het nationaalsocialisme.460

 In juli 1941 meldde Tammens zich aan als lid van de nsb en ontving 
het stamboeknummer 158162. Hij hoorde vanaf nu helemaal bij de natio-
naalsocialisten en gaf zijn kinderen Jettie en Fokko op als lid van de Jeugd-
storm.461 Naar eigen zeggen had hij er minstens vier jaar over gedacht de 
stap te zetten. De kiem was gelegd door de landbouwcrisis, maar Operatie 
Barbarossa gaf de doorslag.462 Het was een veilig moment om kleur te be -
kennen voor mensen met sympathie voor de Duitsers, want de legers van 
Hitler waren aan de winnende hand. Anderen bewonderden juist de tot 
dan toe verafschuwde communisten, die nu immers aan de geallieerde 
kant stonden. De meeste Nederlanders deelden over de strijd tussen com-
munisten en nationaalsocialisten evenwel de mening: ‘Laten zij elkaar 
daar in Rusland maar gerust doodslaan!’463

 De nationaalsocialisten lieten niet na te benadrukken dat de oorlog 
voor hen naar wens verliep. Op meerdere plaatsen in de stad, zoals aan 
het Scholtenhuis en aan de Korenbeurs, hingen spandoeken met de leus: 
V = Victorie, want Duitschland wint voor Europa op alle fronten. Leden 
van de nsb trokken met een sjabloon rond en verfden soortgelijke tek-
sten op straten en gebouwen.464 Het was de zogenoemde V-aktie, door de 
Geall ieerden begonnen in juli 1941 en door de Duitsers overgenomen.
 Ook op het Groningse platteland maakte de oorlog steeds nadruk-
kelijker deel uit van het dagelijks leven, mede door de strijd in de lucht. 
Tam mens hoorde in zijn boerderij meer en meer Britse bommenwerpers 
overkomen op weg naar doelen in Noord-Duitsland. Luchtgevechten 
woed den boven Groningen en er waren al verschillende vliegtuigen 
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neergeschoten. Bommen van belaagde toestellen of delen van machines 
kwamen neer op boerderijen en zetten deze in brand. Veel Groningse 
boeren hielden ’s nachts de wacht en stonden klaar om te kunnen ingrij-
pen.465

§3 Stamboeknummer 158162

Duizenden mensen zagen de installatie van Christiaan Frederik  Staar gaard 
als nieuwe commissaris der provincie Groningen, al was slechts een 
klein deel van hen op 7 februari 1942 aanwezig bij de plechtigheid. Dat 
toch zo velen ooggetuige waren van Staargaards aanstelling, had een bij-
zondere oorzaak: het bioscoopjournaal van Tobis Hollandsch Nieuws 
open de ruim een maand later een bulletin met dit onderwerp.466 De voor-
malige Nederlands-Indische ambtenaar Staargaard volgde Linthorst 
 Ho  man op. Deze, een van de drie leiders van de Nederlandse Unie, was 
een half jaar daarvoor eervol, maar wel ongevraagd en op staande voet, 
ontslagen. Daarna vervulde landbouwer Edzo Hommo Ebels de post tij-
delijk.467 De benoeming van een nsb’er maakte de bevolking er eens te 

Scholtenhuis met spandoek.  (Collectie Groninger Archieven 1785_15502))
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meer op attent dat de Beweging erop uit was de macht in het land in han-
den te nemen.468

 Staargaard was in 1885 geboren in de Javaanse havenstad Soerabaja als 
zoon van een regeringsambtenaar. Net als zijn vader maakte hij carrière 
in het bestuur van de kolonie en de laatste vier jaar van zijn loopbaan was 
hij regeringscommissaris voor de bestuurshervorming van Nederlands-
Indië. Na zijn pensionering op 47-jarige leeftijd verliet hij de tropen. Hij 
vestigde zich in Laren, samen met zijn tweede echtgenote Maria 
Geertruida Keijzer. Nadat zijn eerste vrouw was overleden, trouwde hij 
deze Groningse tandarts op 11 november 1914 in het stadhuis aan de Grote 
Markt.469

 Enkele weken na de aanstelling van Staargaard bood gedeputeerde 
Nico Bolkestein schriftelijk zijn ontslag aan. Hij paste ervoor de nieuwe 
commissaris, wiens politieke inzichten zo verschilden van de zijne, te 
helpen. ‘Ik wil er echter op wijzen (…) dat niet alleen onze politieke denk-
beelden zeer ver uiteenlopen maar dat onze geheele levensbeschouwing 
zeer verschillend is. Om nu desondanks een geregeld, uiterlijk normaal 
contact met u te onderhouden zou mij zeer zwaar vallen,’ schreef hij.470 
Het aftreden van de vooroorlogse gedeputeerde versnelde hooguit het 
invoeren van de nieuwe orde op het provinciehuis. Staargaard wenste 
daarbij twee assistenten die hem continu terzijde stonden, aangevuld 
met nog eens zes assistenten in deeltijd. Hij kreeg slechts toestemming 
voor het aanstellen van twee assistenten: de jurist mr. H.T. Meijering en 
Tammens. Vanaf 3 juni 1942 was hij bestuursraad, zoals de functie heet-
te.471 Daarmee werd tenminste aan de dringendste behoefte voldaan, 
merkte de commissaris zuur op.472 Pas in september mocht Staargaard 
nog twee bestuursraden en twee raadgevers voor bijzondere aangelegen-
heden aanstellen.473 Eindelijk had de commissaris zijn ploeg compleet en 
kon hij de taken verdelen. Staargaard behield de eindverantwoordelijk-
heid en overlegde vaak op maandag met zijn assistenten hoe ze het werk 
uit moesten voeren.474

 Tammens was op het moment dat hij bestuursraad werd nog geen jaar 
nsb-lid. Daardoor was zijn stamboeknummer zelfs nog hoger dan dat 
van de ‘meikevers’, zoals de nsb’ers van voor 10 mei 1940 de nieuwe leden 
van kort na de capitulatie schamper noemden. Geestverwanten die ook na 
het begin van de bezetting nog aarzelden kregen de schimpnaam ‘afwach-
ters’.475 De oudgedienden waren ondergebracht in de zogeheten eerste 
ban, wat als eervol diende te worden beschouwd.476 Dat betekende nog 
niet dat laatkomers geen kans hadden carrière te maken. De Beweging 
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herkende Tammens’ kwaliteiten en bovendien was hij als boer een repre-
sentant van een belangrijke groep Groningers. Hij was vanwege zijn ach-
tergrond bij het Rechtskundig Bureau vrijwel onmiddellijk benoemd tot 
raadsman in agrarische zaken van de nsb.477 Hij hield zich bezig met alle 
vraagstukken die betrekking hadden op landbouw en voedselvoorzie-
ning. Ook was hij verantwoordelijk voor het promoten van de Beweging 
onder de boeren.478 Dat hij op 19 juni 1942 als bestuursraad een door direc-
teur-generaal van de voedselvoorziening Stephanus Louwe Louwes geor-
ganiseerde vergadering over de brandstof en voedselvoorziening voor-
zat,  geeft aan dat Staargaard hem al kort na zijn aantreden belangrijke 
op  drachten gaf.479

 Tammens hield zich in zijn nieuwe functie vooral bezig met de energie-
voorziening, de vissershaven van Zoutkamp, de waterschappen en water-
staat.480 Bovendien bracht het ambt van bestuursraad nevenfuncties met 
zich mee. Zo werd Tammens tegelijk met Sijbrandus Johannes Fockema 
Andreae, de griffier van de provincie Groningen, lid van het bestuur van 
de Noordelijke Economisch-Technologische Organisatie voor Groningen 
en Drenthe (n.e.t.o.). De oprichting van deze organi satie was een reac-
tie geweest van de beide provinciale overheden op de crisis van de jaren 
dertig. Zij was betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe producten en 
het vernieuwen van productieprocessen. n.e.t.o. stimuleerde het onder-
zoek naar de winning van eiwitten uit het vrucht water van aardappelen. 
De organisatie onderzocht verder of wagenmakers, nu de verkoop van 
boerenwagens terugliep, voortaan tuinmeubelen konden produceren.481

 Ook was Tammens president-commissaris van de nv Maatschappij 
tot Aanleg en Exploitatie van Laagspanningsnetten, de dienst die de elek-
triciteit aan de consument leverde.482 Het bestuursraadschap lag hem 
goed en Staargaard was dan ook bijzonder tevreden. Tammens, zo meen-
de Staargaard, ‘heeft bijzondere bestuurscapaciteiten, (…) begrijpt spoe-
dig de portee van een zaak en heeft slag met verschillende menschen om 
te gaan. Een geboren magistraat.’483 De commissaris der provincie hield 
zijn waardering niet voor zich, maar bracht ook de Beauftragte des Reichs-
kommissars für die besetzten Niederländischen Gebiete für die Provinz Groningen 
op de hoogte.
 Seyss-Inquart had in juni 1940 de uit het Oost-Friese Aurich afkom-
stige Hermann Conring tot Beauftragte benoemd. Zijn taak was het zich 
voortdurend met de gang van zaken op allerlei terrein te bemoeien. Zo 
was zijn goedkeuring nodig voor bestuurlijke benoemingen, daarom 
ging van alle belangrijke besluiten een afschrift naar zijn bureau. Om de 
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‘Groninger boerenstand en zijn werk beter te leren kennen’ bezocht Herr 
Doktor Conring begin december 1940 ook de algemene vergadering van 
de Groninger Maatschappij van Landbouw.484 Ook woonde hij de kame-
raadschapsbijeenkomsten voor Groningse burgemeesters bij. Daarbij zat 
Staargaard aan het hoofd van de tafel met Conring aan zijn ene zijde en 
bestuursraad Tammens aan de andere.485 Conring beschikte voor zijn 
organisatie over het Huis Panser, dat aan de Grote Markt naast het Schol-
tenhuis stond. Het bureau van Conring zelf stond in dat Scholtenhuis.486 
Het is daarom ondenkbaar dat hij niet op de hoogte was van alle misstan-
den en gruwelijkheden die daar plaatsvonden.487

 Na oprichting van de Landstand werd Tammens hoofd van de afde-
ling Voortbrenging voor de Provincie Groningen en leider van de afdeling 
Studiebedrijven en Bedrijfsvoorlichting voor heel Nederland.488 De Land-
stand probeerde als instelling op nationaalsocialistische leest toezicht 
uit te oefenen op de voedselproductie en de boeren zelf en de voedsel-
voorziening te reguleren.489 Alle tot dan toe functionerende regionale en 
lokale organisaties op agrarisch gebied gingen op in de Landstand. De 
Landstand nam ook alle werkzaamheden van de Commissie Posthuma 
over. Vanwege alle werkzaamheden trad Tammens op 3 juli af als secre-
taris-penningmeester van het Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer. 
Voorzitter E.H. Ebels sprak warme woorden en verklaarde verheugd te 
zijn dat Tammens wel bestuurslid bleef, zodat de vereniging kon blijven 
profiteren van diens kennis en werkkracht.490

 Op 29 juli verving Tammens Staargaard bij twee vergaderingen die 
beide op die dag in ’s-Gravenhage werden gehouden. Op de tweede, voor-
gezeten door Generalkommissar dr. Hans Fischböck, stonden voedsel-
voorziening, brandstofvoorziening en zwarte handel centraal. Fischböck 
stelde met nadruk dat de behandeling van het Nederlandse volk gelijk 
was aan die van het Duitse, ofschoon de slechte geestesgesteldheid van de 
Nederlanders dit wel bemoeilijkte.491 Tammens zal bij het bespreken van 
de brandstofvoorziening nog wel even hebben gedacht aan zijn eigen ver-
zoek om meer brandstof, dat net een week eerder was afgewezen.492

 Ook bij de installatie van een aantal nieuwe burgemeesters nam 
 Tam mens de plaats van Staargaard in. Zo was hij namens de provincie 
aan wezig toen Stephanus Woldringh de ambtsketen van de gemeente 
Olde kerk kreeg omgehangen. Tammens was goed bevriend met de nieu-
we burgemeester. De beide Ruigezandster boeren kwamen bij elkaar over 
de vloer en noemden elkaar bij de voornaam.493 Woldringh had onder 
meer bestuurservaring opgedaan in het hoofdbestuur van de Groninger 
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maatschappij van Landbouw en de landbouwonderlinge Grijpskerk.494 
Als kringleider van de nsb had hij al velen enthousiast gemaakt voor 
het nationaalsocialisme. Het Nationale Dagblad noemde hem zelfs de oude 
leermeester van Tammens.495 Dat ‘oude’ gold overigens niet letterlijk, 
Wol dringh was bij zijn benoeming 53, negen jaar ouder dan Tammens.
 Tammens was ook degene die als vertegenwoordiger van de provincie 
de nieuwe burgemeester van Usquert, H. Sieling, de ambtsketen omhing 
en daarbij de installatierede uitsprak. In een verslag hiervan omschreef 
Het Nationale Dagblad hem daarna als ‘de burgemeester van Ruigezand’.496 
Tammens zal van de omschrijving hebben opgekeken. Goed, hij kwam 
van het Ruigezand, maar van een burgemeesterschap was eind septem-
ber nog geen sprake.
 De ontwikkelingen die ertoe zouden leiden dat de nsb een beroep op 
Tammens zou doen om het burgemeestersambt te vervullen waren al in 
gang gezet. Staargaard en Conring voerden regelmatig overleg over de 
positie van de Groningse burgemeester Cort van der Linden. Deze was 
ver antwoordelijk voor de ‘verkeerde geest’ in de gemeente. Toen de bezet-
ter gemeentesecretaris mr. Menno Jan Wolthers en Leonard Jan Zielstra, 
directeur van het Academisch Ziekenhuis, in gijzeling nam, overwoog 
Cort van der Linden openlijk ontslag te nemen, maar na overleg met 
secretaris-generaal van Binnenlandse zaken K.J. Frederiks zag hij daar 
vanaf.497 Dat was niet de eerste keer geweest. Ook na de bepaling van de 
bezetter dat Joodse kinderen naar aparte scholen dienden te gaan, wilde 
hij er de brui aan geven, maar de Groningse opperrabbijn Simon Dasberg 
haalde de burgemeester over aan te blijven.498 In juli 1942 protesteerde 
Cort van der Linden tegen het afvoeren van Joodse mannen naar werk-
kampen, maar ook toen bleef hij aan. Voor de commissaris der provincie 
was de maat echter vol. De ene keer werkte Cort van der Linden mee en 
diende hij lijsten met namen van Joden in, zoals de bezetter dat verlang-
de.499 De andere keer, toen politieman Jannes Luitjen Keijer tegenwerking 
ervoer bij zijn actie voor de Winterhulp, weigerde de burgemeester de 
schuldigen te straffen.500 Staargaard omschreef de zittende burgemeester 
daarom in een brief aan Conring als een man met ‘conservatief liberale 
begrippen’ die ‘onverwijld’ weg moest.501 Het duurde hierna niet lang 
meer voordat het doek viel voor de vooroorlogse burgervader. Seyss-
Inquart ontsloeg hem per 3 september en hij diende de ‘aantrekkelijke 
stad van groote stedebouwkundige schoonheid, met tal van oude gebou-
wen’ te verlaten.502 Vanaf 5 september 1942 fungeerde locogemeentesecre-
taris mr. Luitzen Dekker als waarnemend burgemeester, zo bepaalde 
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Staargaard. Volgens de gemeentewet zou locoburgemeester Rugge de 
eerst aangewezen persoon zijn, maar hij viel, net als de andere wet-
houders, niet bij de commissaris in de smaak. Gemeentesecretaris mr. 
Wol thers bevond zich op dat moment in gijzeling, maar zou anders ook 
niet in aanmerking zijn gekomen. Hij was getrouwd met de Joodse Helena 
Paulina Polak en derhalve een ‘jüdisch versippter Beambte’.503

 De grote zoektocht naar een nieuwe eerste burger begon. Staargaard 
stelde hoge eisen aan de man die een zo belangrijke post zou gaan bekle-
den. Allereerst moest deze meewerken aan de opbouw van de Nieuwe 
Orde. Daarbij zocht de commissaris een ’energieke persoonlijkheid met 
bestuurservaring die in staat is overwicht uit te oefenen op academisch 
gevormde hoofdambtenaren’. Bovendien moest de nieuwe burgemeester 
bekend zijn met de Groningse gedachtewereld en mentaliteit.504 Het 
stond voor Staargaard vast dat voor een zo belangrijke post alleen een 
nsb’er in aanmerking kwam die zeer recht in de leer was. De belangrijk-
ste kandidaat was de waarnemend commissaris der provincie Noord-
Holland, dr. A.C. Groeneveldt.505 Groeneveldt werd echter benoemd tot 
hoofd van de gemeente Velsen. Daarna viel het oog op E.A.A. Liera, tot de 
capitulatie kapitein van de Koninklijke Landmacht. Liera werd burge-
meester van Gouda en vanaf 1944 van Arnhem.506 Eind november kreeg de 
oud-burgemeester van Uithoorn en Hillegom, mr. D.F. Pont, de keus tus-
sen de burgemeestersposten van Groningen, Apeldoorn en Nijmegen. Hij 
koos Apeldoorn.507

De man op de trap

Het was in de namiddag van maandag 30 november 1942. Vijf maanden 
geleden was het, dat Staargaard Tammens vroeg bestuursraad te worden. 
Deze had toegestemd, al wist hij dat het druk zou worden, want hij nam 
ook zijn functie in de Landstand, de nationaalsocialistische landbouw-
organisatie serieus. Het werk op zijn boerderij had hij daardoor steeds 
meer aan zijn personeel moeten overlaten. Tammens kon het echter goed 
vinden met Staargaard en hij zette zich met volle overgave in voor de pro-
vincie. Het werk lag hem goed en hij zorgde dat hij van veel zaken op de 
hoog te was. Van de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Gro-
ningen bijvoorbeeld. Tammens merkte wel dat Staargaard tevreden over 
hem was, maar toch had het gesprek van die middag hem verrast.  Staar gaard 
wilde juist hem voordragen voor de post van burgemeester van de stad! 
Natuurlijk was dat een hele eer. Hij wist hoeveel belang de Beweging 
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hechtte aan de invulling van burgemeestersposten. Nu er nog steeds geen 
regering Mussert was gevormd, was de politieke macht op lokaal en pro-
vinciaal niveau des te belangrijker.508 Tammens had het aanbod evenwel 
resoluut afgewezen. Na een lange reeks boerengeslachten wilde hij niet 
degene zijn die de keten tussen de sibbe Tammens en het boerenland ver-
brak. Had de Führer zelf ook niet gezegd dat een sterke stand van middel-
grote boeren de beste bescherming was tegen de vele sociale ziekten van de 
maatschappij?509 Een Tammens hoorde op het platteland thuis en daar 
zouden later zijn kinderen op hun beurt de familietraditie voortzetten.
 Staargaard had gelukkig alle begrip gehad voor de afwijzing. Ja, de 
commissaris was zelfs opgelucht geweest, want hij liet zijn rechterhand 
niet graag vertrekken. Tammens had Staargaard verzekerd dat hij door 
zijn opvoeding, ontwikkeling en belangstelling geschikter was om zich 
te in te zetten voor de gehele provincie dan voor de gemeente Groningen 
alleen. De twee mannen waren het eens: Tammens zou niet de nieuwe 
bur gemeester van de stad worden. Behalve natuurlijk indien de lei-
der  an  ders bepaalde, maar die kans leek niet zo groot. Tammens stelde 
 Staar gaard daarom voor een burgemeester van een middelgrote of des-
noods een kleinere plaats voor de post te benaderen. Nog diezelfde avond 

In het Provinciehuis werkte Tammens als bestuursraad. 
(Foto Groninger Archieven )
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schreef hij Staargaard een brief om te bevestigen dat hij niet voor de post 
in aanmerking wenste te komen.510

 Een gure wind blies door de kastanjebomen.511 Aan de overkant van het 
Martinikerkhof, recht tegenover het provinciehuis, stond het Land bouw-
huis. Vijf jaar geleden was het nu dat Tammens de opening ervan had 
meegemaakt. Toen kenden de meeste andere boeren hem nog niet. Wat 
was dat veranderd in slechts een paar jaar tijd! Gedeeltelijk kwam dat al 
door zijn werkzaamheden voor het Rechtskundig Bureau voor de Land-
bouwer, maar helemaal in de paar maanden dat hij nu bestuursraad was, 
hadden veel mensen hem leren kennen. Hij zou nog bekender kunnen 
worden als hij de burgemeesterspost aanvaardde. Zijn besluit stond ech-
ter vast. Hij zou zijn boerderij niet verlaten. Dat was tenslotte de plaats 
waar hij thuishoorde. Het stadsleven was niets voor hem, verbonden als 
hij zich voelde met het boerenbestaan dat elke dag weer anders was en 
toch zijn eigenheid behield. Er kwam immers altijd weer een volgend sei-
zoen met de bijbehorende werkzaamheden. Op de boerderij ging het werk 
eeuwig door in dezelfde regelmaat van vele voorgaande generaties. Oor-
log of niet, Boer Tammens, hij ploegde voort.
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hoofdstuk 5

Geketende van de beweging

§1 De burgervader draagt zwart

Seyss-Inquart benoemde Tammens dinsdag 26 januari tot burgemees-
ter van Groningen en nam hem twee dagen later de eed af. Op maan-

dag 1 februari 1943 liet Tammens de dagbladen weten dat hij de volgende 
dag zijn werkzaamheden zou beginnen. De kranten meldden het hun le-
zers, al viel het bericht weg tegen het nieuws uit Stalingrad.512 2 februari 
was de dag waarop veldmaarschalk Friedrich Paulus zich met zijn over-
gebleven 90.000 ingesloten verdedigers overgaf. Het paste de nationaal-
socialisten niet om op zo’n dag te feesten. Goebbels kondigde zelfs voor 
3 tot en met 5 februari voor het Derde Rijk een periode van rouw af. Boven-
dien was voor het organiseren van een groots opgezette inhuldiging meer 
tijd nodig en zou een deel van de plechtigheid buiten plaatsvinden. In de 
lentemaand was de kans op mooi weer groter.
 De eerste dagen van zijn burgemeesterschap was Tammens nog druk 
bezig zich in te werken en aan de noodzakelijke formaliteiten te voldoen. 
Daardoor vulde hij pas op 9 februari de verklaring in dat hijzelf noch zijn 
echtgenote Joodse grootouders had. Hij ondertekende voluit als Petrus 
Fokko Tammens.513 De nieuwe burgemeester ging zich uiteraard in de 
stad vestigen, daarom liet hij de woning van zijn voorganger Cort van der 
Linden voor zich inrichten. Zolang de werkzaamheden duurden, bleef 
Tammens nog op zijn boerderij wonen.
 Ruim vier weken later schreef Tammens zich samen met zijn vrouw 
en zoon in als inwoner van de gemeente Groningen.514 De familie nam 
één inwonende dienstbode.515 Na het vertrek van Cort van der Linden had 
 me  vrouw Schoute-Noordhoff, de verhuurster van de burgemeesters-
woning, aan Staargaard toegezegd dat deze ook beschikbaar zou zijn 
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voor de opvolger. Deze verzekering bereikte Staargaard eveneens via de 
gemeente Groningen.516 De ruime villa was in 1881 gebouwd voor de advo-
caat R.P. Cleveringa en een van de eerste die in het Zuiderpark verrees. 
Een sierlijk ingangsportiek met gietijzeren zuilen waarop een balkon 
rustte bepaalde het vooraanzicht van de woning.517 Hij stond een eindje 
van de buren vandaan, een heel klein eindje maar voor wie gewoon was 
aan het platteland. Het kleine stukje tuin rond het huis bood niet eens 
genoeg ruimte voor het verbouwen van eigen groente op een schaal zoals 
Tammens op het Ruigezand gewend was. Wanneer hij zijn boerenbedrijf 
vergeleek met de binnenstad van Groningen, dan was dit ongeveer even 
groot als het gebied tussen de Oude Boteringestraat, de Haddingestraat en 
de oostelijke rand van de diepenring, bij elkaar ongeveer de helft van het 
centrum.518 Zuiderpark 2 bevond zich niet ver van het Verbindingskanaal 
en op loopafstand van de Emmasingel, waar Tammens gedurende zijn 
studietijd woonde. Het spoorwegemplacement was binnen gehoorsaf-
stand.

De omvang van het land van Tammens in verhouding tot de Groningse 
binnenstad.  (Afbeelding Leontien Spoelstra, Gemeente Groningen)
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 Voor Tammens was de overgang van boerderij naar stadsvilla immens. 
Op het Ruigezand was hij gewend aan een wijds uitzicht met weinig 
 be  woning, maar kende hij de mensen in de omgeving vaak door en door. 
In Groningen was hij omringd door Stadjers. De meeste mensen die hij 
ontmoette waren hem onbekend. Doordat hij vrijwel geen vrije tijd meer 
had, waren degenen met wie hij in contact kwam vooral gemeenteambte-
naren, leden van de nsb en Duitsers. De naast Zuiderpark 2 gelegen pan-
den met de huisnummers 1 en 22 waren in gebruik bij de bezetter, zodat 
de kans dat Tammens de gewone burgerbevolking wat beter zou leren 
kennen niet groot was. Waar hij zich tot dan toe onbewust conformeer de 
aan de fatsoensnormen van de mensen in zijn omgeving, daar bepaal den 
vanaf dat moment vooral Duitsers en nationaalsocialistische Nederlan-
ders zijn morele ijkpunten.
 De burgemeesterswedde voor een plaats met de omvang van Gronin-
gen bedroeg f 11.000, vanaf 11 januari 1945 f 11.250.519 Per jaar uiteraard. In 
de eerste helft van de vorige eeuw werden vooral mannen die over vol-
doende eigen vermogen beschikten burgemeester. Cort van der Linden 
had in 1942 een jaarwedde van f 10.450 ontvangen.520 Het salaris was dus 
niet afhankelijk van het aantal jaren dat de eerste burger zijn post bekleed-
de.

De inhuldiging

De raadszaal was stampvol toen Tammens met zijn gezelschap binnen-
schreed. Hij was al meer dan een maand in functie als burgemeester van 
de gemeente Groningen, maar dat betekende niet dat de ceremonie over-
bodig was. De nsb had de afgelopen weken juist benut om een groots 
programma samen te stellen. Ook een portret van Mussert ontbrak niet. 
Tammens zag dat het recht achter de burgemeesterszetel hing. Het was 
samen met de beeltenis van Hitler een cadeau dat de Beweging vaak 
schonk bij dergelijke gelegenheden.521 De leider, die zo’n belangrijke rol 
had gespeeld in de benoeming maar geen burgemeestersinstallaties be -
zocht, was zo toch min of meer aanwezig. Vlak voor de kerst was Mussert 
naar Groningen gekomen om in de Harmonie te spreken. Natuurlijk, de 
officiële reden was het tienjarig bestaan van de Groningse afdeling van de 
nsb, maar het is aannemelijk dat Mussert hem apart nam en duidelijk 
maakte dat het zijn nadrukkelijke wens was dat hij, Boer Tammens van 
het Ruigezand, de nieuwe burgemeester van de stad zou worden.522 Daar-
na stribbelde Tammens niet langer meer tegen. Als nationaalsocialist 
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schikte hij zich naar wat de leider bepaalde. Zijn bezwaren golden nog 
steeds, hij voelde zich verbonden met het platteland terwijl vele verhou-
dingen in de stad Groningen hem ‘in het verleden maar ook thans nog’ 
niet lagen. Ook Staargaard, die Tammens waardeerde als bestuursraad en 
hem graag als assistent had gehouden, legde zich neer bij de wens van 
Mussert.523 Vanaf het moment dat Tammens gezegd had dat hij beschik-
baar was, ging alles snel. Ruim een maand later begon hij zijn werkzaam-
heden als eerste burger van Groningen. Zijn dochter Jettie stelde hij enke-
le maanden later aan als zijn secretaresse. Zij maakte verslagen van wat 
Tammens met zijn bezoekers besprak.524 Zo vervulde iemand van wie hij 
op aan kon deze belangrijke taak en tegelijkertijd hield hij haar dan nog 
een beetje in het oog. Ze was tenslotte nog geen achttien.
 De aanwezigen, die bij Tammens’ binnenkomst waren gaan staan, 
namen hun plaatsen weer in nadat hij was gaan zitten. Alida, zijn vrouw, 
nam plaats aan zijn rechterkant met Beauftragte Conring en Musserts 
vertegenwoordiger voor Noord-Nederland Jacob Maarsingh daar weer 
naast. Links van hem zat Staargaard met zijn echtgenote, secretaris-
ge  neraal ir. Huygen namens de Beweging en aan het einde van de tafel 
mr. Dekker. Hij was de vreemde eend in de bijt der nationaalsocialis-
ten, maar als interim-burgemeester onontbeerlijk bij de ceremonie.525 
Nu Tammens aantrad, kregen de wethouders die Cort van der Linden 
nog hadden bij gestaan, naast locoburgemeester Rugge, Joh. B. Visser en 
Hindrik Johannes Boel mans Kranenburg, eindelijk hun gevraagde ont-
slag. Wethouder Her men Molendijk had al in 1942 een tip gekregen dat 
hij bij aankomst op het stadhuis zou worden gearresteerd. Hij dook onder 
en nam deel aan het verzet.526

 Tammens kende veel gezichten van mensen in de raadszaal, waar-
onder dienstkameraden uit de vorige mobilisatie. Het was opvallend hoe-
veel mensen van het platteland de moeite hadden genomen om te komen, 
veel meer dan alleen maar het personeel van zijn boerderij.527 Natuurlijk 
zaten ook zijn wethouders in de zaal. Twee had hij er al kunnen benoe-
men, beiden trouw lid van de Beweging. De jongste, Hendrik Johannes 
Willem van Duyn, bleek Huygen zelfs persoonlijk te kennen uit de perio-
de dat beiden tot de nsb-kring Amsterdam-zuid behoorden. Huygen was 
daar groepsleider geweest toen Van Duyn zich bij de Beweging aansloot. 
Zoiets maakte toch een goede indruk.528 Alleen bij de groep oostfrontvete-
ranen, die keurig in uniform met onderscheidingen op de eerste rij zaten, 
zag Tammens weinig bekenden. Het werd stil, op de geluiden na die van 
buiten doordrongen. Dankzij de draadomroep kon in bijna 8000 Gro-
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ningse huiskamers worden meegeluisterd.529 Dekker stond op en las het 
be  noemingsbesluit voor.530 Daarna sprak Staargaard, waarna hij  Tam mens 
de Groningse ambtsketen omhing, om aan te geven dat de nieuwe burge-
meester zijn macht ontving van de nsb.531 Staargaard lette erop dat de 
medaille onderaan de keten zo hing dat het stadswapen zichtbaar was. 
Wanneer Tammens een taak zou vervullen namens de landelijke over-
heid, diende het rijkswapen dat de keerzijde sierde zichtbaar te zijn.532

 Tammens liet in zijn inhuldigingsrede de belangrijkste aspecten van 
zijn nieuwe functie de revue passeren. Uiteraard was hij oprecht dank-
baar. Dat gold in de eerste plaats Mussert, maar hij noemde ook Conring, 
in zijn ogen een man met een veelzijdige belangstelling voor de belangen 
van Stad en Ommeland.533 Tammens hechtte veel belang aan de relatie 
met de andere delen van de provincie.534 ‘In mijn benoeming,’ verzekerde 
hij, ‘zie ik het streven een Groninger aan het hoofd dezer stad te stellen’. 
Tammens wees erop dat in geen enkele andere provincie de band tussen 
een stad en het land eromheen zo hecht en sterk was als in Groningen.535 
Hij benadrukte beide goed te kennen. ‘Mijn schooljaren en een belangrijk 
deel van mijn werkzaamheden lagen in de stad. Toch heeft mijn werkle-
ven gelegen op het platteland van deze provincie, waar ik van geslacht op 

Burgemeester Tammens houdt zijn inhuldigingsrede. 
(Groninger Archieven/beeldbank Groningen / NIOD)
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geslacht ben geworteld.’536 Dat zijn benoeming juist door de aloude tegen-
stelling tussen Stad en Ommeland voor enige opschudding zorgde, ver-
zweeg hij uiteraard.537

 Na Tammens spraken nog enkele andere leden van de Beweging, waar-
na het gezelschap naar het bordes van het stadhuis ging om een parade 
van de wa, de Jeugdstorm en de politie bij te wonen. Burgers keken toe, 
vermoedelijk voor een groot deel aanhangers van de nsb. Ze stonden in 
groepjes bij de Hoofdwacht en bij de openbare schuilplaats. Mogelijk zag 
Lehnhoff of Haase, de nieuwe chef van de sd, vanuit het Scholtenhuis 
aan de overkant de ceremonie.538 Het provinciehuis, Tammens’ andere 
werkplek, ging schuil achter de Martinitoren.
 Inmiddels kwamen de formaties aangemarcheerd over de veldkeien 
van het plein, in onberispelijke rotten ter ere van hem en de Beweging. 
Het was een geschikte dag voor een evenement in de buitenlucht.539 Als 
een echte landbouwer lette Tammens altijd op het weer. Aan het begin 
van 1943 waren het echter niet meer alleen de boeren die het weer nauwlet-
tend volgden. Stedelingen keken ook steeds meer naar boven. Een heldere 
lucht met niet teveel wind was ideaal om te vliegen. De voorgaande nacht 
had de Royal Air Force 913 ton bommen op Hamm afgeworpen.540 De rou-
te van de B-17’s voerde over Texel en Meppen. Over Groningen waren geen 
vliegtuigen gekomen en aan de lucht waren op dat moment geen grote 
hoeveelheden contrails te zien. De condensatiestrepen die vlieg tuigen in 
de lucht achterlieten, maakten echter in het hele land langzaam maar 
zeker duidelijk hoe de krachtsverhouding tussen de asmogendheden en 
de Geallieerden begon te veranderen.541

§2 Man van de Landstand

De benoeming van Tammens tot bestuursraad deed hem een jaar eer-
der  al zijn functie als secretaris-penningmeester van het Rechtskundig 
Bu  reau voor de Landbouw neerleggen. Op de vergadering van 3 juli 1942 
sprak voorzitter Ebels zijn waardering uit voor Tammens’ accurate en 
met kennis van zaken gevoerde beheer. Na zijn benoeming tot burge-
meester wenste Tammens ook niet als gewoon bestuurslid te worden her-
kozen.542 Begin 1943 was hij bovendien al afgetreden als bestuurslid van 
de Landbouwvereniging Grijpskerk.543

 Voor de functies die Tammens neerlegde kwamen andere in de plaats. 
Zo benoemde Staargaard hem op 31 augustus 1942 tot voorzitter van het 
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Fonds ten behoeve van de Groninger Landbouw. Hij nam de plaats in van 
Ebels, die nog was aangesteld door commissaris Linthorst Homan en 
door diens opvolger eervol werd ontslagen. Daarmee kwam ook deze post 
in handen van ‘een handlanger van de bezettende macht’. Tammens deed 
zijn best om de organisatie te nazificeren door Maarsingh aan te wijzen 
als lid van de commissie van administratie, maar andere leden wisten dat 
met een stemming te verhinderen. Op 7 februari 1944 legde Tammens zijn 
voorzitterschap neer. Zijn geestverwant Woldringh, die inmiddels ook 
toegevoegd bestuursraad was, nam daarna taken van hem over.544

 Als bestuursraad installeerde Woldringh op 4 maart de nieuwe bur-
gemeester van Oldehove, de nsb’er W. Chr. Weidner. Diens voorganger 
Catharinus Slager had gefaald en daarbij jonge mensen met zich mee-
gesleurd, benadrukte Woldringh bij de plechtigheid. Het gemeente-
bestuur had de koperinlevering getraineerd en werkte hooguit halfslach-
tig mee aan de Winterhulpacties. Op enig moment klonk zelfs uit drie 
radio toestellen tegelijk een toespraak van Prins Bernhard door de raads-
zaal. Het kwam erop neer dat in de jaren dat Tammens in de gemeente 
Oldehove woonde op het raadhuis een anti-Duitse sfeer hing.545 Tammens 
moet het hebben gemerkt en zich eraan hebben gestoord.
 Kort voor zijn burgemeestersbenoeming trad Tammens toe tot het 
College van Curatoren van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was aan-
wezig toen op 22 april de begroting voor 1944 op de agenda stond. Ook 
het niet tekenen van de loyaliteitsverklaring door studenten kwam aan 
de orde. In oktober was het aantal studenten teruggelopen tot 83, terwijl 
er nog acht inschrijvingen in behandeling waren.546 Mogelijk hadden de 
curatoren hierdoor maar weinig te doen. In ieder geval was dat de opvat-
ting van commissaris der provincie Staargaard. Deze vond zijn rol op de 
vergaderingen, waarbij hem slechts naar zijn oordeel werd gevraagd en 
hij maar weinig invloed had, niet passen bij zijn waardigheid.547 In het na -
jaar boog Tammens zich daarom als lid van het College over de ontslag-
aanvraag van Staargaard. Verder bespraken de curatoren de liquiditeit 
van een studentenvereniging en de universitaire situatie.548

 Voor de arisering van de universiteit hoefde Tammens zich niet in te 
spannen. Joodse studenten waren er niet meer in 1943 en Joodse hoog-
leraren evenmin. Professor Leonard Polak Daniels, de geneeskundige die 
in de jaren voor de oorlog Tammens’ echtgenote behandelde, wenste zijn 
lot niet in Duitse handen te leggen. In Den Haag, waar hij namens het 
Rode Kruis verbleef, pleegde hij samen met zijn vrouw zelfmoord nadat 
Nederland in mei 1940 capituleerde.549 Al in november 1940 waren alle 
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Joodse hoogleraren op non-actief gesteld. De filosoof Leo Polak was in 
februari 1941 gearresteerd en aan het einde van dat jaar in Sachsenhausen-
Oranienburg vermoord. Professor Cohen was inmiddels de zeventig ge -
passeerd en met emeritaat. Hij overleefde de oorlog. Ten slotte had ook de 
fysioloog professor Frederik Buytendijk enkele Joodse voorouders. Naast 
zijn antinazistische opstelling maakte hem dit tot mikpunt van laster en 
provocaties. In 1942 belandde hij voor enkele maanden in het gijzelaars-
kamp te Haaren.550

 Op 6 juni 1944 drong Tammens er bij de president-curator op aan 
dat de universiteit alleen nog pro-Duitse hoogleraren benoemde, ter-
wijl an  deren die hun werk hadden gestaakt zouden worden ontslagen. 
Waar schijnlijk was dit de wijze waarop de nsb het universitaire leven 
in Nederland in weerwil van de studentenstaking gaande wilde houden. 
De staking speelde vooral de bezetter in de kaart, zo redeneerde Mussert. 
‘Wat ik met mijne getrouwen in dezen zin heb kunnen doen, is speciaal 
in Delft, Utrecht, Wageningen en Groningen gedaan,’ verklaarde de leider 
naderhand.551

 In juni verleende Tammens eervol ontslag aan Cort van der Linden als 
lid van de commissie van administratie van het Groninger Museum van 
Oudheden en stelde zichzelf in diens plaats aan.552 Ook liet Tammens zich 
benoemen tot voorzitter van het bestuur van de provinciale Groninger 
vvv en van de commissie die het Algemeen Provinciaal Stedelijk Aca-
demisch Ziekenhuis (apsaz) bestuurde.553

 Een groot deel van de Groningse burgemeesters die tot de Beweging 
behoorden, was eerder dat jaar op 27 januari 1943 naar de kameraad-
schapsbijeenkomst gekomen. Net als de beide vorige keren hadden de 
heren gezamenlijk de maaltijd gebruikt, waarna Staargaards kabinets-
chef Quirinus Rovers begeleid door een violist piano speelde. Een lezing 
besloot het samenzijn. Tijdens de eerste bijeenkomst had de directeur 
van het gewestelijk arbeidsbureau gesproken over arbeidsbemiddeling 
en op de tweede sprak mr. Rovers na zijn muzikale optreden over de ver-
houding tussen gemeenschap en individu. Deze keer was het kameraad 
Tammens die de causerie verzorgde. Als altijd was hij goed voorbereid, 
22  handgeschreven vellen briefpapier had hij bij zich. ‘De Nederlandse 
Landstand’, luidde de titel.
 De Landstand, betoogde Tammens, was er voor het behartigen van de 
sociale en culturele belangen van alle bevolkingsgroepen die zich bezig-
hielden met land- en tuinbouw, veeteelt en visserij. Het was daarom be -
treurenswaardig dat niet iedereen dat inzag. De leden van de Groninger 
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Maatschappij van Landbouw bijvoorbeeld. Tammens liet duidelijk zijn 
ergernis blijken toen hij beschreef hoe deze organisatie had gemeend ‘het 
uurwerk van de tijd te kunnen stilzetten, wat nog nimmer een menschen-
hand heeft gekund’. Haar kortzichtigheid had het aanzien van de provin-
cie zware schade toegebracht. Gelukkig was de Groninger Maatschappij 
inmiddels door de Landstand geliquideerd, maar haar tegenwerking zou 
vast en zeker nog lang naklinken.
 Enthousiast als hij was kostte het Tammens geen enkele moeite om 
drie kwartier vol te praten. Hij beschreef ‘de vermakelijke, maar inner-
lijk droevige’ situatie die onder het oude systeem voorkwam: de tijd dat 
er in een dorp drie stierhouderijen waren. Een daarvan functioneerde op 
 ka  tholieke, een op gereformeerde en een op neutrale basis. Natuurlijk 
was het uit den boze dat de gereformeerde stier een katholieke koe dek-
te! De Landstand zorgde echter voor verandering. Dat was al merkbaar, 
maar na de oorlog zou dit nog veel duidelijker zijn. Dan ging het volledige 
gebied van de marktordening over tot de Landstand. Overigens werkte 
de Land stand ook prima samen met den Nederlandse Oostcompagnie. Er 
was een plan uitgewerkt om 5000 Nederlandse boeren uit te zenden naar 
de Oekraïne, in een tempo van 100 per maand.
 Nadat Tammens zijn toespraak beëindigde, nam hij een stapel tijd-
schriften met de titel Volk en Bodem. Voor elke aanwezige had hij een 
exemplaar meegenomen, zodat ze thuis verder konden lezen over het vele 
werk dat de Landstand verrichtte.554 Tammens verwachtte als boer en na -
tionaalsocialist veel van de Landstand. In zijn ogen was dit genootschap 
bepalend voor de toekomst van landbouwers zoals hijzelf.
 Nadat Gemachtigde voor Landbouw en Visserij Posthuma op 3 juni 
door het verzet was vermoord, was Tammens naast zijn studie- en leef-
tijdsgenoot Geert Ruiter een van de voornaamste nationaalsocialistische 
landbouwdeskundigen.555 Op 19 juni ontving hij in het diepste geheim de 
Groningse boerenleider Zijlma, diens Friese functiegenoot Bauke Bierma 
en Sybrand Dirk Rispens. Deze laatste was landbouwkundig ingenieur en 
had te Wageningen gestudeerd. Hij woonde in Den Dolder, maar was net 
als Tammens geboren in Leens. Al was hij zeven jaar jonger, de beide 
mannen moeten elkaar hebben gekend. Op dat moment vervulde hij de 
functie van secretaris van de Gemachtigde voor Landbouw en Visscherij.556 
Door zijn aanwezigheid had de bijeenkomst meer betekenis dan een lou-
ter regionaal overleg.
 Tammens begon met de aanwezigen geheimhouding op te leggen en 
kwam toen ter zake. Het belangrijkste gespreksonderwerp was de vraag 
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wie Posthuma diende op te volgen. Dit diende iemand te zijn die niet 
alleen uiterst bekwaam was, maar ook politiek volkomen betrouwbaar. 
De aanwezigen bespraken enkele personen en concludeerden dat het 
geen functie was voor iemand die uitsluitend boer was. ‘Unaniem is men 
van mening dat de Gemachtigde wel van boerenafkomst moet zijn en 
wordt Kam. Tammens voor deze functie de aangewezen man geacht.’ Het 
zal hem als muziek in de oren hebben geklonken.
 Ook bespraken de aanwezigen de toestand bij de Landstand en waren 
het er over eens dat het een ‘janboel’ was. Het was voor hen zelfs de vraag 
of het nog wel wenselijk was de werkzaamheden voort te zetten. Het zou 
het beste zijn indien de Gemachtigde tevens Boerenleider was. Dat was 
helaas onmogelijk. ‘Kam. Tammens is thans echter als burgemeester van 
Groningen dusdanig belast met diverse werkzaamheden, dat daar voor 
het moment geen sprake van kan zijn.’ Het gezelschap was er dus wel 
erg zeker van dat de functie van Gemachtigde aan Tammens zou toeval-
len. Tammens hoorde pas tien dagen daarna dat Mussert hem inderdaad 
 be  noemde tot opvolger van Posthuma.557 Een persbericht volgde meer 
dan een maand later, op 5 augustus.558

 Tammens zou snel merken dat de invloed van de Landstand op de 
Nederlandse landbouw niet overeenkwam met zijn aanvankelijk enthou-
siasme. Het ontbrak de organisatie in hoge mate aan capabele mannen.559 
Ruiter bracht het tot directeur-generaal van de landbouw. Alhoewel deze 
Friese boerenzoon een overtuigd nationaalsocialist was, moest hij maar 
weinig hebben van de onbekwame Landstand en liet hij de Nederlandse 
belangen gaan voor die van de Duitsers.560

 Kort nadat Mussert Tammens had benoemd tot de nieuwe gemach-
tigde van de leider voor Landbouw en Visserij, kreeg hij bezoek van enke-
le provinciale Groningse en Friese boerenleiders, waaronder Ruiter. Zij 
deden een boekje open over het beleid van boerenleider Roskam. Het was 
een schok voor Tammens om te horen hoe de zaken er in werkelijkheid 
voorstonden. Roskam en zijn hoofdstafleider Otto Damave gebruikten de 
Landstand vooral om er zelf financieel beter van de worden, om niet 
ronduit te zeggen dat zij de organisatie flesten. Tammens was geschokt 
en zocht contact met Mussert. Daarna kwam de zaak aan het rollen.
 Gedurende de daarop volgende maanden voerde Tammens veelvul-
dig overleg. In augustus besprak hij de zaak met de Höhere ss und Polizei-
führer Hanns Albin Rauter, die vervolgens de Sicherheitsdienst een onder-
zoek liet doen. Nog voordat dit was afgerond, op 3 september 1943, had 
Tammens andermaal overleg in Den Haag. Nu lieten Seyss-Inquart, 
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Rauter, Mussert, Van Geelkerken en Ritterbusch, de opvolger van de 
overleden Fritz Schmidt als hoofd van de nsdap in Nederland, zich door 
hem bijpraten. Damave werd begin september uit zijn functies ontheven 
en gearresteerd.561 Roskam nam hij in zijn val met zich mee.562 Tammens 
kreeg het algemeen toezicht op de Landstand, wat inhield dat hij voort-
aan de leiding had.563 Aan hem was de ondankbare taak om orde te schep-
pen in de chaos die Roskam achterliet. Het dagelijks bestuur kwam in 
handen van de provinciale Friese boerenleider Bierma, die Waarnemend 
Hoofd van de Nederlandse Landstand werd.564 Hoeveel werk Tammens 
ook verzette in zijn poging de Landstand van een bankroet te redden, 
uiteindelijk bleef er weinig over van de nationaalsocialistische boeren-
organisatie.
 Tammens zette als Gemachtigde in Volk en Bodem uiteen wat natio-
naalsocialistische landbouw inhield. Allereerst was het noodzakelijk 
pro  ductie en prijspeil op elkaar af te stemmen. Aangezien boeren in bij-
voorbeeld Roemenië of Frankrijk goedkoper produceerden, was het ‘gebie-
dende noodzaak’ dat Nederlandse boeren zich zouden richten op het ver-
edelen van gewassen en de teelt van poot- en zaaigoed. Schaalvergroting 
en ruilverkaveling waren noodzakelijk en landarbeiders moesten een 
betere beloning voor hun werk te krijgen. Uiteraard diende dit alles plaats 
te vinden in een onder Duitse leiding verenigd Europa.565

 Al vanaf het moment dat hij na de capitulatie van het Nederlandse 
leger terugkeerde op zijn bureau, stond nsb-leider Mussert klaar om 
een regering te vormen. Het verwachte telefoontje van Duitse kant bleef 
echter uit.566 Wel bracht de leider van de nsb enkele bezoeken aan Hitler. 
Deze leverden niettemin weinig tastbaars op, al zag Mussert dat anders 
toen Hitler op 10 december 1942 verklaarde hem te erkennen als leider 
van het Nederlandse volk. Tijdens de viering van het elfjarig bestaan 
van de Beweging, drie dagen later in Amsterdam, presenteerde Mussert 
zich als zodanig aan zijn achterban.567 nsb-bladen als De Zwarte Soldaat 
jubelden het uit. ‘Volksleider!’ bracht het blad over de hele breedte van 
de voorpagina, en ‘Uw Leider is de Leider van het Nederlandsche volk’.568 
Aangezien de leider natuurlijk niet persoonlijk ieder departement kon 
besturen, ging hij ertoe over achttien zogeheten gemachtigden te benoe-
men. Op Volks voorlichting benoemde Mussert Hermannus Reydon, en 
als Ge  mach tigde voor het Legioen generaal Hendrik Alexander Seyffardt. 
Op Landbouw stelde Mussert oud-minister Posthuma aan, de man van de 
inmiddels door de Landstand vervangen Commissie Posthuma. Het leek 
erop dat de regering Mussert nu echt een kwestie van dagen was.
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 Niet alleen de nsb verwachtte dat haar leider binnen afzienbare tijd 
plaats zou nemen op de zetel van de minister-president, ook een groot 
deel van de bevolking dacht dat de inauguratie van het kabinet Mussert 
aanstaande was. Een volgende stap zou dan de invoering van de dienst-
plicht kunnen zijn. Dit was het schrikbeeld van het grootste deel van de 
bevolking. Leden van het gewapend verzet besloten ten koste van alles 
een dergelijk scenario tegen te houden. Dat maakte de gemachtigden 
tot doelwit van aanslagen. Binnen een week was Seyffardt vermoord. 
Ge  mach tigde Reydon werd samen met zijn vrouw neergeschoten. Hij 
leefde nog een dik half jaar, maar stierf in augustus aan de gevolgen. Op 
Hemelvaartsdag 3 juni 1943 schoten leden van het verzet landbouwkun-
dige Posthuma in zijn woning dood.
 De aanslagen op de gemachtigden leidden tot een kettingreactie. 
Seyff ardt had nog kunnen zeggen dat zijn moordenaar eruit zag als een 
student. De bezetter sloeg terug met razzia’s op universiteiten en de eis 
dat studerenden op schrift zouden verklaren dat zij loyaal waren aan de 
natio naalsocialisten, de al gememoreerde loyaliteitsverklaring. Boven-
dien kwam het bericht dat voormalige militairen zich weer dienden te 
melden om in krijgsgevangenschap te worden weggevoerd.569

 Eind oktober 1943 voerde Tammens gesprekken met Meinoud Marinus 
Rost van Tonningen, president van de Nederlandse Bank en waarnemend 
secretaris-generaal van het departement van Financiën en de vertegen-
woordiger van de bezetter, Hans Goebbels. Deze broer van de Duitse 
minister van Propaganda was naar Nederland gekomen in een poging 
Nederlandse brandverzekeringen om te zetten in Duitse. Miljoenen tot 
miljarden aan verzekeringsgeld zouden dan in Duitse handen komen. 
Volgens Tammens was het aan hemzelf te danken dat dit plan strandde.570

 Ondertussen bleek Fokko Tammens als leerling van de Landbouwschool 
minder briljant dan zijn vader. Hij trok zich in zijn derde jaar terug, voor-
dat hij aan het afleggen van het examen toekwam.571 Nadat hij later alsnog 
het diploma behaalde, vertrok hij als boer naar de Oekraïne. Dat werd niet 
bepaald een succesverhaal. De groep waar hij deel van uitmaakte, was 
licht bewapend met karabijnen. Niemand van hen had echter geleerd 
hiermee om te gaan. De dertig Nederlandse boeren bleken dan ook een 
gemakkelijke prooi voor veel zwaarder bewapende partizanen. De keuze 
tussen overgave of de heldendood bleek niet al te moeilijk en de groep liet 
zich ontwapenen. Pure lafheid, meende de sd, die de mannen na terug-
komst arresteerde. Tammens gebruikte zijn contacten de groep zo snel 
mogelijk weer vrij te krijgen.572
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 Ondanks de ervaringen van Fokko hield Tammens vertrouwen in de 
kolonisatie van het op de Sovjet Unie veroverde gebied. Hij pleitte bij 
Rost van Tonningen, die ook de post van president van de Nederlandsche 
Oostcompagnie bekleedde, voor het opzetten van een strokartonfabriek 
in de Oekraïne. Ruim een half jaar later richtte de Groningse notaris Jan 
Geert van Russen daartoe de Groninger Oostmaatschappij op. De onder-
neming had een maatschappelijk aandelenkapitaal van f. 500.000. De 
Nederlandse Oostcompagnie nam daarvan f. 450.000 voor haar reke-
ning. Tammens deed mee voor f. 5000, net als onder anderen Staargaard, 
Maar singh en Herman Maximilien de Burlet, rector magnificus van de 
Rijks universiteit Groningen.573

§3 De zwarte lijsten

Op de middag van donderdag 29 april 1943 brak bij machinefabriek Gebr. 
Stork & Co. in het Overijsselse Hengelo een staking uit die zich over een 
groot deel van het land verspreidde. Dat zo velen in verschillende plaat-
sen massaal het werk neerlegden, was een direct gevolg van het Duitse 

Tammens verwelkomt Mussert voor het stadhuis.   
(Collectie Groninger Archieven NL-GnGRA _1785_31004)
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besluit dat alle leden van het voormalige Nederlandse leger zich moesten 
melden om in krijgsgevangenschap te worden weggevoerd.574 De staking 
verspreidde zich over grote delen van het land.
 De mate waarin de bevolking reageerde, kwam voor de nationaal-
socialisten onverwacht. In Groningen legden in de ochtend van 30 april 
honderd ambtenaren van het postkantoor het werk neer. Even later volg-
de de telefoondienst. Nog voor de middag staakten ook de provinciale en 
ge  meentelijke diensten, een deel van het gemeentelijk gasbedrijf en het 
elektriciteitsbedrijf. Andere mensen volgden het voorbeeld en sloten zich 
bij de staking aan.
 De Duitse reactie was in Groningen net zo hard en snel als in de andere 
delen van het land. Wreed optreden met doodvonnissen en executies 
moest de stakers zoveel schrik aanjagen dat zij onmiddellijk weer aan het 
werk zouden gaan. Vijf melkbezorgers verdwenen in een concentratie-
kamp. De eerste staker die in Nederland de kogel kreeg was Jochem van 
Zwol uit Leens, Tammens’ geboortestreek.575 Andere vooraanstaande te -
genstanders van de bezetter, zoals de zeventigjarige oud-wethouder Eltjo 
Rugge, werden door de sd gearresteerd en voor enige tijd opgesloten.576

 Door het meedogenloze optreden van de nationaalsocialisten was ook 
in Groningen de staking al na enkele dagen voorbij. Tammens had hier-
aan bijgedragen door pressie uit te oefenen op de stakers bij de gemeen-
telijke diensten.577 Ter afschrikking bleef aan de voet van de Martinitoren 
urenlang het lijk van de Roder verzetsman Jan Postema liggen. Deze sta-
kingsleider was ter dood veroordeeld, maar ontsnapte rond tien over half 
vier in de middag uit het Scholtenhuis. Gewond vluchtte hij over de Grote 
Markt waar een passerende Nederlandse politieman hem onmiddellijk 
neerschoot. Bij de schietpartij op de Grote Markt raakten twee voorbij-
gangers gewond, waarvan een later overleed.578 Als Tammens van het pro-
vinciehuis naar het stadhuis liep, passeerde hij het stoffelijk overschot.
 Na de April-Meistaking beschouwde een groot deel van de bevolking 
de leden van de nsb niet alleen meer als verraders, maar ook als beuls-
knechten.579 De verhouding tussen de nationaalsocialisten en de bevol-
king verhardde steeds verder. commissaris Staargaard liet alle nsb-bur-
gemeesters een rapport inleveren over het verloop en de leiders van de 
staking.580 De activiteiten van het verzet namen toe. Vanaf dat moment 
waren er in de provincie Groningen elke maand meerdere grotere acties 
van de illegaliteit, gemiddeld een stuk of drie.581

 Waar de Nederlandse nationaalsocialisten voor de buitenwacht een 
pot nat waren, daar was wel degelijk sprake van onderlinge verdeeldheid. 
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Grofweg waren twee richtingen te onderscheiden. Mussert zette zich in 
voor een Nederland dat weliswaar aan de hand van Duitsland liep, maar 
als zelfstandig land behouden bleef. Daartegenover stonden mannen als 
Henk Feldmeijer, de jonge ambitieuze voorman van de Germaanse ss in 
Nederland. Hij streefde naar het opgaan van Nederland in een groot Ger-
maans rijk.582 Vanaf medio 1943 was de ss binnen het Nederlandse natio-
naalsocialisme duidelijk de bovenliggende partij. De rol van Mussert was 
vrijwel uitgespeeld. De nsb-leider zag dat zelf ook in en begreep niet dat 
zich in de zomer van dat jaar nog mensen bij de Beweging aanmeldden.583 
Voor wie carrière wilde maken, was een nsb-lidmaatschap geen plus-
punt meer.
 In oktober van dat jaar gaf Tammens zich op als begunstigend lid van 
de Nederlandse ss. Een ss-uniform hoefde hij niet aan te hebben, maar 
wel diende hij de ideologie uit te dragen.584 Volgens het leidersbeginsel 
was hij nu ondergeschikt aan zowel Mussert als Feldmeijer. Tammens’ 
stap was niet uitzonderlijk. Meer burgemeesters werden lid van de ss. 
Som migen omdat dit betere kansen bood op een goede loopbaan, ande-
ren uit overtuiging.585 Mussert ergerde zich er groen en geel aan en ver-
bood het een jaar later zelfs voor leden die een hoge functie in de Beweging 
bekleedden.586 Tammens bedankte toen als lid van de ss.587

 Feldmeijer had zich meermalen lovend uitgelaten over de Nederlandse 
boeren. Zo sprak de voorman op 5 juli 1941 in Rolde voor de leden van het 
Nederlandsch Agrarisch Front (naf).588 Zijn onderwerp, de overeen-
komst tussen de ss en het boerenbestaan, lag hem toch al na aan het hart. 
Bij boeren waren volgens zijn volkskundige theorie nog die Germaanse 
kenmerken terug te vinden die bij de decadente stedeling al lang niet 
meer waren te herkennen. Het waren de bekende teksten die Hitlers boe-
renleider Darré jaren eerder al verkondigde. In een rond die tijd versche-
nen nummer van Storm-ss kwam Feldmeijer hier nog op terug. Dat hijzelf 
als Stadjer was opgegroeid en geen afstammeling van een boerenfamilie 
was, bleek niet uit zijn artikel. ‘De ss wenscht te worden een nieuwe 
volksche adel, waarin het beste bloed is opgenomen’ schreef hij. ‘Het bes-
te bloed is boerenbloed.’589 Dat klonk Tammens als muziek in de oren.
 Tammens ging op 7 november naar de bijeenkomst in het Tehuis om 
met andere nationaalsocialisten Hitlers mislukte Bierkellerputsch uit 1923 
te herdenken. Voor de gelegenheid was Feldmeijer, die bekendstond als 
een begenadigd spreker, naar Groningen gekomen.590 De voorman was op 
dat moment al bezig met de organisatie van de Aktion Silbertanne. Op ini-
tiatief van Rauter werden aanslagen op nationaalsocialisten beantwoord 
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met moordaanslagen.591 Feldmeijer kon zich hier meteen in vinden en was 
degene die het plan verder uitwerkte. Zodra Rauter het codewoord Silber-
tanne doorgaf, samen met het aantal slachtoffers, doodden leden van het 
Sonderkommando Feldmeijer in een bepaalde plaats willekeurige tegenstan-
ders.592 Lokale nationaalsocialisten zorgden voor het samenstellen van de 
namenlijsten. De kandidaten erop liepen niet alleen het risico slachtoffer 
te worden van een moordaanslag, maar konden ook worden gearresteerd 
om te dienen als gijzelaar. Daarnaast zou het mogelijk zijn dat deze ‘anti’s’ 
in de gaten werden gehouden waardoor zij de bezetter ongewild op het 
spoor van andere tegenstanders zou brengen. Voordat Feldmeijer zijn 
toespraak hield, kwam hij langs in de burgemeesterswoning.593 Daarna 
nam Tammens de taak op zich in Groningen de lijsten samen te stellen. 
Een deel van de namen kreeg hij van de politie-inspecteurs Elsinga en 
Keijer.594

 Op 19 november ontmoette Tammens de andere Groningse nsb- 
burgemeesters in Café De Pool aan de Grote Markt. Hij drong er bij hen op 
aan om nog voor de kerst bij hem een lijst in te leveren met daarop de 
namen van tegenstanders van het nationaalsocialisme. Tammens zou 
deze namen op een provinciale lijst plaatsen. Voor het nieuwe jaar zou hij 
deze doorsturen aan dr. Conring. Op zijn beurt bezorgde de Beauftragte 
deze lijst dan bij de Sicherheitsdienst.595

 De onderwijzer Johannes Amerika moest niets hebben van het natio-
naalsocialisme en daar kwam hij openlijk voor uit. Laatst nog, toen hij 
met de kinderen van zijn school voor Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs 
een bezoek bracht aan drukkerij De Waal, probeerden leden van het 
Neder lands Arbeidsfront (naf) de groep toe te spreken. Amerika wilde 
daar echter niets van weten. Hij stuurde de kinderen naar huis en ging 
zelf naar school terug. Toen hij enige tijd later met zijn school een bezoek 
bracht aan de Luxor-bioscoop in de Herestraat, stonden leden van de nsb 
zo opgesteld dat Amerika er met zijn kinderen midden tussendoor moest. 
Hij wist zich niet te beheersen en maakte vooral de directeur van de bio-
scoop uit ‘voor alles wat lelijk was’.
 Door zijn gedrag vestigde Amerika de aandacht op zich. Hij kreeg 
enkele malen opdracht zich te melden op het stadhuis voor een onder-
houd. Dat was een paar keer op bevel van wethouder van Onderwijs Diep-
huis, maar soms ook voor een gesprek met de burgemeester. Die waar-
schuwde Amerika tweemaal dat diens gedrag ‘de meest erge gevolgen’ 
zou hebben. Bij die gesprekken met de burgemeester was ook Diephuis 
met nog een paar andere nsb’ers aanwezig. De wethouder gedroeg zich 
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agressief en Tammens sprak de docent streng toe.596 ‘Nu moet het uit zijn. 
Als u hiermee doorgaat kan ik geen minuut langer voor uw leven instaan.’ 
Dat was in elk geval klare taal.
 Het hoofd van de school aan de Nieuwe Boteringestraat was even-
wel een principieel mens, 47 jaar oud, en niet van plan zich bang te laten 
 ma  ken. Toen hij enige tijd later werd ontboden voor een gesprek met 
een inspecteur van de algemene dienst van het departement van onder-
wijs, wist ook deze hem niet over te halen om zijn afkeurende houding 
ten  op  zichte van het nationaalsocialisme te matigen. Het enige dat in het 
gedrag van het schoolhoofd veranderde, was dat hij in het vervolg voor 
spertijd zijn huis verliet om de nacht bij familie door te brengen.
 Voor Tammens was duidelijk dat Amerika altijd een tegenstander 
van de nationaalsocialisten zou blijven. De onderwijzer had niet eens 
over wogen dat te verbergen. Zodra de man vertrokken, was plaatste hij 
Amerika op de lijst met tegenstanders. Hij had gedaan wat hij kon, maar 
de man wilde gewoon niet luisteren. Nu moest de sd het verder maar uit-
zoeken.
 Het was slim van Amerika om niet langer thuis te slapen, maar niet 
slim genoeg om het Sonderkommando Feldmeijer om de tuin te leiden. Op 
donderdag 27 januari 1944 vlogen 530 Lancasters en Mosquito’s van de 
Royal Air Force aan op Berlijn. Op de heenweg voerde de route in zuidoos-
telijke richting over Groningen.597 Om kwart voor acht ging het signaal 
voor luchtalarm in de stad. Gewone burgers mochten dan de straat niet 
op. Even later werd er aangebeld bij het huis van Amerika, een boven-
woning aan het Nassauplein 12b. Het gezin, dat naast Amerika en zijn 
vrouw bestond uit twee zoons, Ton van negentien en Harry van zestien, 
kwam net van tafel. Kort daarvoor was de oudste zoon lopende terugge-
keerd uit Duitsland. Hij was op transport gesteld maar ontsnapt. De fami-
lie schrok. Zou de politie komen om Ton te halen? De jongen vluchtte 
naar het balkon, terwijl Amerika zelf de trap afdaalde om de voordeur te 
openen. Vanwege de verduistering brandde slechts een afgeschermd 
blauw lampje, maar Amerika zag toch dat er drie onbekende mannen 
voor de deur stonden. Een van hen droeg een blauwe gabardine regenjas 
en een slappe hoed. Hij was tussen de 35 en 40 jaar, klein en mager.
 De drie bezoekers waren de sd’ers Mangnus Larsen, Hendrik Jebbink 
en Helmuth Schäper. Jebbink stond in het midden. ‘Is u de heer J.L. 
 Ame rika?’ vroeg hij. ‘Ja,’ antwoordde de onderwijzer, die nog niet door-
had waarvoor de bezoekers kwamen. Op dat moment trok de man rechts 
van Jebbink een pistool en schoot. Amerika duwde met zijn knie de voor-
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deur half dicht, waardoor het schot miste. Hij probeerde de deur verder te 
sluiten, maar de overvallers waren met z’n drieën te sterk. Jebbink drong 
naar binnen en stak zijn pistool door de kier. Er ontstond een worsteling 
waarbij viermaal werd geschoten. Na het vierde schot viel Amerika op de 
grond. Schäper, die de leiding van het groepje had, kwam naar voren voor 
het genadeschot en haalde de trekker over. De vrouw van Amerika liet 
zich over haar man vallen en gilde: ‘Ze hebben hem vermoord, ze hebben 
hem vermoord.’ Ook Harry dook over zijn vader heen.
 Amerika was helemaal niet dood. Alle zes schoten waren mis geweest. 
‘Schreeuwen,’ riep hij, ‘en de deur dicht!’ Hij was er wonderwel onge-
deerd afgekomen.598 Nog diezelfde avond deed de vrouw van Amerika 
aangifte van de mislukte moordaanslag. Amerika zelf kon niet door de 
politie worden gehoord, want hij was onmiddellijk ondergedoken bij een 
oude on  derwijzeres die een paar straten verderop woonde. 599 De volgende 
dag nam hij de eerste trein naar Rotterdam. Ook de overige gezinsleden 
doken onder, waarna een andere familie de woning met meubels en al in 
gebruik nam. Oudste zoon Ton Amerika werd in januari 1945 als lid van 
de kp Berg schenhoek gepakt en op transport naar Neuengamme gesteld. 
Onderweg wist hij te ontkomen door uit de trein te springen. Ook Harry 
was actief in het verzet. Alle gezinsleden overleefden de oorlog.600

 De ochtend na de aanslag belde wethouder Diephuis het waarnemend 
hoofd van de school Hiemstra op met het bericht dat Amerika was over-
leden. Dit vertelde hij ook ‘met kennelijk genoegen’ op het stadhuis. 
Echter, al snel bleek dat de aanslag mislukt was. Toen de leerlingen van 
Amerika’s school hoorden wat hun meester overkomen was en hoe hij de 
aanslag had overleefd, glommen zij als het ware van trots.601

 Het kwam vaker voor dat Tammens mensen op de lijst voor de sd 
zette die hij persoonlijk had ontmoet of zelfs goed kende. Hij wist dan 
zeker dat hij te maken had met tegenstanders van de nieuwe orde. Dat 
konden mensen zijn met wie hij dagelijks samenwerkte. Zo gaf hij de 
namen door van zeven mannen die op het stadhuis werkten: Jan Heiting, 
de bodes Jan Bolt en Hemmo Jan de Vries, de commies Johannes Hendrik 
van Hateren, P. Ph. Smits en de juristen mr. Johannes van Zaaijen en mr. 
J. Klaaszes. Hierbij hoorde ook gemeentesecretaris Wolters, maar van-
wege zijn  hu  welijk met een Jodin stond hij op non-actief. Andere ken-
nissen plaatste hij eveneens op de lijsten die hij naar het Scholtenhuis 
stuurde, A.P. Minderhout van de Groninger Maatschappij van Landbouw 
en het Land bouwhuis bijvoorbeeld of Ebels, die hem nog hartelijk had 
toegesproken toen Tammens afscheid nam van het Rechtskundig Bureau 
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voor de Landbouwer en die inmiddels provinciaal voedselcommissaris 
was.  Mo  gelijk had hij ook de politieman Antonie Vos leren kennen.602 
Ook nadat hem wel duidelijk moest zijn dat de mensen die hij op een 
lijst plaatste groot gevaar liepen, ging hij onverminderd verder met het 
samenstellen ervan.603

 Niet iedereen die op de lijsten voorkwam viel in Duitse handen. Een 
onbekend aantal dook onder, anderen hebben zelfs nooit vermoed dat ze 
gevaar liepen. Velen echter zijn terug te vinden op de lange lijst met 
namen van mensen die de oorlog niet overleefden.604 Daarbij waren alleen 
al vijf onderwijzers.605 Amerika behoorde echter tot de weinige geluks-
vogels die een moordaanslag overleefden zonder zelfs maar gewond te 
raken.
 Tammens’ invloed had ook een andere kant. Ru Clevering, een van de 
boeren die in 1936 samen met Tammens de graanhandelaar Alfred Toepfer 
had bezocht, raakte in februari 1944 in moeilijkheden. Hij had onder-
grondse literatuur in huis en bood plaats aan onderduikers. Bij huis-
zoeking op zijn boerderij konden de Duitsers evenwel niets anders vin-
den dan de auto van de huisarts en benzine. Voor beide was toestemming, 
maar Clevering moest toch mee en belandde in het Scholtenhuis waar de 
gevreesde Untersturmführer Ernst Knorr hem hardhandig ondervroeg. 
Toen Clevering daarna in het Huis van Bewaring belandde, zetten Ebels 
en J. Rozendaal, directeur van de Amsterdamsche Bank in Groningen, 
zich in om hem vrij te krijgen. Tammens bood uit zichzelf hulp aan. Niet 
alleen kende hij Clevering van de Volkshogeschool, maar hij was ook een 
kennis van de ouders van Cleverings echtgenote Tine. Clevering sloeg de 
hulp van Tammens af omdat hij niet bij Groningens burgemeester in het 
krijt wilde staan. Na tien dagen gevangenschap liet Knorr Clevering vrij, 
al kostte dat wel f 4500 aan smeergeld.606 In minimaal één soortgelijke 
situatie deden burgers wel een beroep op Tammens. Agenten arresteer-
den een jongen die op straat zijn hand had opgestoken om iemand te 
groeten, omdat zij het gebaar aanzagen voor een ‘Moskougroet’. Zijn 
ouders schreven een brief aan de burgemeester. Tammens stuurde deze 
door aan de waarnemend politiepresident en bracht de afzender daarvan 
op de hoogte.607
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§4 Herlevend Nederland: ideologie

Nadat gewestelijk propagandaleider J.G. Jans de mensen had toegespro-
ken die op de Groningse opening van de reizende tentoonstelling ‘Her-
levend Nederland’ waren afgekomen, liep Tammens naar voren. Nu 
was het aan hem om als burgemeester het woord te voeren. Hij zou de 
bezoekers dan direct duidelijk maken waar hij als nationaalsocialist voor 
stond. Tammens nam plaats tussen de twee meer dan mansgrote figuren 
aan weerszijden van het spreekgestoelte. Kameraad Schuilenburg, die 
al  ja  renlang alles over het nationaalsocialisme verzamelde, zat met dr. 
Con ring op de voorste rij. Schuilenburg zou vast wel een afschrift van de 
toespraak willen hebben. Dat kon. Tammens had ruim voldoende door-
slagen gemaakt.
 Plaatsvervangend leider Van Geelkerken en kameraad Blokzijl waren 
die dag vanwege een bespreking in Utrecht verhinderd.608 Dat was jam-
mer, maar wel begrijpelijk. De afgelopen dagen was iedereen toch uit 
zijn normale doen door de moord op dr. Posthuma. Als alles verder goed 
zou gaan, dan zouden Van Geelkerken en Blokzijl de volgende dag naar 
Het Tehuis komen voor een besloten bijeenkomst. Ook Fritz Schmidt, 
General kommissar zur besonderen Verwendung en Leiter des Arbeitbereiches 
des nsdap zou dan aanwezig zijn.609 Het was een hele eer dat een van de 
belangrijkste Duitsers die zich met de Nederlandse binnenlandse politiek 
bezig hield Groningen bezocht.
 ‘Herlevend Nederland’, begon Tammens, maakte duidelijk dat ons 
land voor de oorlog slechts een soort schijnwelvaart kende. Het paste niet 
langer te teren op de in de Gouden Eeuw vergaarde roem. Nu was het zaak 
aan te haken bij de Duitse overwinning en als ware pioniers in het oos-
ten als soldaat, boer of arbeider mee te bouwen aan een nieuwe toekomst. 
Helaas deed zich echter de invloed van de Joodse geest nog steeds gel-
den, ofschoon Joden inmiddels verdwenen waren uit het openbare leven. 
Tam mens achtte het zijn taak om ervoor te zorgen dat alles dat nog aan 
Joden herinnerde zo snel mogelijk zou verdwijnen. Alle namen van naar 
Joden vernoemde straten zouden door beter passende worden vervangen. 
Daarna deed hij een beroep op de Verwalters, beheerders van Joodse zaken, 
om dit voorbeeld te volgen. In Groningen gold dat bijvoorbeeld voor de 
‘droge en de natte Polak’. De droge Polak, dat was de puddingfabriek van 
ajp, terwijl de natte Polak in heel het land bekend was door haar ranja.
 Nadat Tammens weer was gaan zitten, was het woord aan kameraad 
Schuilenburg. In zijn toespraak benadrukte hij ‘dat het doel van de ten-
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toonstelling is de Nederlanders nu eens te laten zien wat het nationaal-
socialisme voor het volk heeft gedaan en op wat voor manieren het steeds 
is bestreden’. Vervolgens opende hij de tentoonstelling en waren de aan-
wezigen vrij om te gaan kijken naar affiches, vlaggen en portretten van 
vooraanstaande nationaalsocialisten.610 De collectie kende enkele unieke 
stukken, maar bijzonder was vooral het kussensloop dat mevrouw Mus -
sert gebruikte tijdens haar internering in de meidagen van 1940. Het was 
versierd met de handtekeningen van haar lotgenoten.611

 Net als in de andere plaatsen die ‘Herlevend Nederland’ al had aan-
gedaan, bezochten veel mensen de tentoonstelling. Alleen al op 8 juni 
kwamen er 1237 bezoekers. Dat lag mede aan de komst van groepen, zoals 
de Arbeidsdienst, de politie en culturele organisaties als Saxo-Frisia.612 
Tam mens bracht zelf een week later samen met een groep burgemeesters 
nog een tweede bezoek.613

 Het was geen loze belofte van Tammens om de Joodse straatnamen zo 
snel mogelijk te vervangen. Al op woensdag 9 juni vroeg wethouder Van 
Duyn namens Tammens gemeentearchivaris Coster welke Joodse straat-
namen en stichtingen met Joodse namen Groningen kende. Een week 
later las Tammens al in een brief van zes getypte pagina’s dat er geen 
stichtingen met Jodennamen, maar wel diverse straten waren. Twee ver-
wezen naar Joden in het algemeen, de Davidstraat bij de Hereweg en het 
Jodenkamp bij de gemeentelijke gasfabriek. Daarnaast waren er vijf die 
verwezen naar bepaalde personen van Joodse afkomst. Coster stelde 
direct maar alternatieve namen voor. Dat ging het stadsbestuur echter 
weer net wat te snel. Blijkens een aantekening in de kantlijn diende eerst 
te worden nagegaan of zich hiertussen geen marxisten bevonden. Dan 
zou men immers van de regen in de drup komen!614

 Eerder al, in maart, hadden onbekende nationaalsocialisten het straat-
naambordje van de Jozef Israëlsstraat ‘als grap’ overgeschilderd. Enkele 
dagen lang was er ‘Seyffardtstraat’ te lezen, naar de door het verzet gedo-
de beschermheer van het Vrijwilligerslegioen Nederland en gemachtigde 
van Mussert. Veel Joodser dan Jozef Israëlsstraat kon een straatnaam ook 
niet zijn. Tammens besloot dat de oorspronkelijke naam zo snel mogelijk 
diende te verdwijnen uit het straatbeeld. De nieuwe straatnaam was D. de 
Vries Lamstraat.615 Voor de overige straatnamen won het gemeentebe-
stuur advies in van hoogleraar prof. J.M.N. Kapteyn. Als antwoord ver-
stuurde de stuwende kracht achter Saxo-Frisia op 31 juli een brief aan 
‘edelachtbaren heer Tammes’, die Tammens pas op 23 augustus ontving. 
Uiteindelijk werd de kwestie van de Joodse straatnamen op 2 september 
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afgerond. Tegelijkertijd wijzigde het gemeentebestuur ook de straat-
naam Wilhelminakade in Plantsoenkade. Verwijzingen naar nog levende 
leden van het Huis van Oranje dienden eveneens te verdwijnen. In de hal 
van het hoofdpostkantoor onttrokken marmeren platen voortaan de let-
ter ‘W’ van Wilhelmina aan het oog.616 Drie maanden na de toespraak van 
Tammens kon het dossier eindelijk worden gesloten.617

 De verandering van Joodse straatnamen stond niet op zichzelf. Gro-
ningen kende namelijk niet alleen een Jozef Israëlsstraat, maar ook een 
gedenksteen in de gevel van het geboortehuis van de schilder en, nog 
erger naar nationaalsocialistische begrippen, sinds 1922 een monument 
op het Hereplein, vervaardigd naar een schilderij van Israëls.618 In de -
zelfde maand waarin leden van de nsb de Jozef Israëlsstraat omdoop-
ten  tot Seyffardtstraat, ontging ook het monument hen niet. Op zon-
dagavond 14 maart 1943 zag een agent van de Groninger gemeentepolitie 
dat en  ke le  personen bezig waren het beeld te vernielen. Aangezien de 
daders gekleed waren in het uniform van de nsb en er verder geen 
ordever storing plaatsvond, besloot hij naar het politiebureau te gaan en 
daar te vragen wat te doen. De dienstdoende wachtcommandant zond 
daarop drie agenten naar het Hereplein om de namen van de daders te 
noteren. Daarvoor was het echter te laat. Bij aankomst was er niemand 
meer aanwezig, Het standbeeld was omvergehaald, de naam ‘Jozef 
Israëls’ weggebeiteld. De bronzen plaat met de buste van de schilder was 
verdwenen. Het beeld vertoonde enkele barsten. In de vroege ochtend 
bracht een voerman het onder politiebegeleiding naar het terrein van 
de  gemeentereiniging.619 Herplaatsen was vooralsnog niet wenselijk. 
 Bur gemeester en wethouders vroegen waarnemend politiepresident 
Hui zinga een on  derzoek in te stellen ‘aangezien de aantasting van het 
ge  meentelijke eigendom buiten opdracht van het gemeentebestuur 
plaatsvond’. Het onderzoek bleef echter zonder resultaat.620 De gedenk-
steen op het ge  boortehuis was ondertussen al door een Duitse soldaat 
weggehakt.621

 Tammens deed alsof de vernieling van het Jozef Israëlsbeeld hem ver-
raste. Een burgemeester die opdracht geeft om heimelijk gemeente-
eigendom te vernielen maakt daarmee nu eenmaal niet bij iedereen een 
goede indruk. De opdracht kwam echter wel degelijk van hem.622 De sloop 
paste ook goed bij zijn beleid om Joodse sporen uit te wissen. Zo voerde 
hij ook overleg met conservator De Buck van het Groninger Museum om 
de schilderijen van Jozef Israëls te verwijderen.623 Zover kwam het niet, 
om onbekende redenen.
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 Als hoofd van de gemeente bemoeide hij zich ook met het Groningse 
onderwijs. Het is daarom waarschijnlijk dat hij ervan wist dat leden van 
de nsb naar scholen gingen om verwijzingen naar Joodse schrijvers uit 
lesboeken te scheuren.624 Boeken die door Joden waren geschreven, zoals 
het leerboek van professor Cohen dat Tammens zelf gebruikte in zijn tijd 
op de landbouwschool, gingen ook in de ban.
 Uit de rigoureuze wijze waarop Tammens alle sporen van Joden pro-
beerde uit te wissen blijkt dat hij weinig medeleven had met de bevol-
kingsgroep. Het valt niet aan te nemen dat hij tot in detail op de hoogte 
was van het nazi-programma om alle Joden te vermoorden. Het was ech-
ter wel duidelijk dat deze mensen een hard en onverdiend lot wachtte 
in concentratiekampen die speciaal voor hen waren gebouwd.625 Dat het 
hier ‘slechts’ ging om tewerkstelling was niet geloofwaardig. Enkele da -
gen voor Tammens’ eerste dag als burgemeester ontving de gemeente 
Gro ningen het bericht dat alle patiënten van het Centraal Israëlitisch 
Krank zinnigengesticht in Nederland, die verpleegd werden in ‘Het Apel-
doornsche Bosch’, met onbekende bestemming waren weggevoerd. Dit 
waren geen mensen die nog aan het werk konden worden gezet, zodat wie 
het bericht onder ogen kreeg zich weinig goeds bij hun lot kon voorstellen. 
Wat moest er nu gebeuren met de invaliditeitsrente, de ouderdomsrente 
en de gemeentelijke bijdragen, vroeg de gemeenteontvanger zich af?626

 Op het moment dat Tammens burgemeester werd, waren de grootste 
Duitse successen voorbij. Bovendien raakte in Italië de rol van Benito 
Mussolini uitgespeeld. De Grote Fascistische Raad zette de Duce af en 
Koning Viktor Emanuel iii liet hem vervolgens gevangen zetten. Het 
moet Tammens aan het hart zijn gegaan, want de fascistenleider was het 
soort man dat bij hem in de smaak viel. Niet alleen was zijn vrouw een 
boerendochter, maar bovenal was de staatsman in 1883 geboren als zoon 
van een onderwijzeres en een dorpssmid en als kleinzoon, achterklein-
zoon en achterachterkleinzoon van hardwerkende boeren.627 Toen hij nog 
maar net aan de macht was, had Mussolini getoond een open oog te heb-
ben voor de belangen van de landbouwers. Hij nam stedelijke groot-
grondbezitters hun landerijen af en verdeelde die onder de boeren die het 
land bewerkten.628 De berichten die Tammens in later jaren bereikten, 
bevestigden de positieve indruk die hij van de Italiaanse regeringsleider 
had. Tammens reageerde daarom verheugd toen hij hoorde dat Duitse 
parachutisten Mussolini op 12 september 1943 van de Gran Sasso bevrijd-
den.629 De burgemeester gaf opdracht om vanaf alle gebouwen van de 
gemeente Groningen te vlaggen.630
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 In de paar jaar die verstreken waren vanaf het moment dat Tammens 
toetrad tot de nsb, was hij veranderd in zijn opvattingen. Vanaf het 
 mo  ment dat hij lid was geworden, liet hij duidelijk zijn afkeer blijken 
van alles dat maar met de Joodse bevolkingsgroep te maken had. Leden 
van de beweging bezochten partijbijeenkomsten en scholingsavonden. 
Daar naast haalden ze hun opvattingen uit vormingsbladen. Bladen als 
Volk en Vaderland, De Zwarte Soldaat of Nieuw Nederland dienden de opvat-
tingen van hun lezers in een nationaalsocialistische richting te sturen. 
Ook Tammens maakte actief propaganda voor de nsb door het lezen van 
dergelijke periodieken te stimuleren. Iedereen kon hier zonder al te veel 
moei te over beschikken. De nsb plaatste in alle gemeenten leeskasten 
met haar periodieken.631

 Tammens was als lid van de Beweging recht in de leer en liep niet weg 
voor de consequenties. Als kameraden zich drukten voor de minder pret-
tige kanten van het lidmaatschap, zoals het dienen in de Landwacht, de 
gewapende hulppolitie, dan vond hij dat strafmaatregelen op zijn plaats 
waren.632 Hard optreden was nodig om weerstand te bieden aan de drei-
ging van de horden uit het oosten. Telkenmale bleek uit de kranten hoe 
afschuwelijk het was om onder een bestuur van bolsjewieken te leven. 

Aan het einde van de oorlog was het reizen per trein niet meer zonder risico. Hier 
doet echtgenote Alida Pé Tammens uitgeleide op het station.  (Collectie NIOD)
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Daar kon professor De Burlet van de Rijksuniversiteit Groningen over 
meepraten. Als lid van een internationale commissie had hij een bezoek 
gebracht aan Katyn, waar Duitsers in het voorjaar van 1943 een massagraf 
met Poolse officieren aantroffen. Allen waren afgemaakt door de Sovjets.633 
De Duitse propaganda maakte dankbaar gebruik van het gebeurde en 
regelmatig verschenen artikelen over Katyn in de kranten. Enkele maan-
den later, in juli, werd ook in de Oekraïne een massagraf gevonden. 
Tammens las met afschuw in de krant dat de slachtoffers vooral boeren 
en arbeiders waren. In een van de artikelen kwam professor Niilo Pesonen, 
hoogleraar in de anatomie aan de universiteit van Helsinki, aan het 
woord. Het drama was volgens hem ‘geschikt om aan de wereld te tonen 
welk een vreselijk lot de gehele westelijke beschaving zou ondergaan, 
wanneer deze barbaarsheid zich verder over de wereld zou verspreiden.’634 
Veel nationaalsocialisten waren het daar hartgrondig mee eens. Kranten-
berichten in de volgende maanden bleven de vrees voor het communisme 
voeden. Ook in West-Europa dreigde het rode gevaar. Als de Duitse troe-
pen aan het oostfront de bolsjewieken niet tegen konden houden, zou 
ook Nederland ten onder gaan.635 Een man als Tammens stond voor zijn 
opvattingen, ongeacht de consequenties. Hij was bereid om alles wat in 
zijn macht lag te doen om het naderend onheil af te wenden.
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hoofdstuk 6

Kameraad burgemeester

§1 Tammens en zijn ondergeschikten

Wethouders

Al had Tammens zich te houden aan het beleid van zijn meerderen 
Staargaard en Conring, hij was vast van plan om zoveel mogelijk 

dossiers zelf af te handelen. In de eerste maanden van zijn burgemeester-
schap slaagde hij daar ook in. Stukken over uiteenlopende onderwerpen 
als voedselvoorziening, luchtbescherming, distributie, of de maatschap-
pelijke steun aan krankzinnigen belandden op zijn bureau en dragen zijn 
handtekening. Hij zette deze met groen potlood, een kleur die alleen het 
hoofd van de gemeente gebruikte. Tammens bleef bestuursraad totdat 
een geschikte opvolger was gevonden. Hij werkte naar eigen zeggen ‘van 
’s morgens vroeg tot ’s avonds laat (…) en mijn andere werk heb ik in de 
morgen- en avonduren afgedaan.’636

 Soms liet de commissaris zich door Tammens vertegenwoordigen, 
bijvoorbeeld op 29 juli 1942 bij een vergadering in ’s-Gravenhage met 
Seyss-Inquart en Hans Fischböck, die de Rijkscommissaris bijstond als 
commissaris-generaal voor financiën en economie. Ook was Tammens 
namens de provincie aanwezig bij burgemeestersinstallaties. Op 3 augus-
tus van dat jaar trad hij zelfs op als waarnemend commissaris, wat een 
mooi slot van zijn provinciale carrière betekende. Een week later legde hij 
de functie neer, ‘met een zekere spijt’ zoals hij dat bij zijn installatie als 
burgemeester al verwoordde.637 De nieuwe bestuursraad werd Ger Griever, 
leider van de Nederlandsche Kultuurkamer voor de provincies Groningen 
en Drenthe en daarbij auteur van streekromans en toneelstukken. Van 
beroep was Griever commissionair in granen en grossier te Appingedam.638
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 Doordat Mussert Tammens benoemde tot Gemachtigde voor de Land-
bouw, had Groningen tijdens zijn ambtsperiode nimmer een burger vader 
die zich volledig aan het besturen van de stad kon wijden. De Groningse 
burgemeester maakte nu tevens deel uit van de Secretarie van Staat van 
de nsb, een organisatie die als het ware klaarstond om, indien Mussert 
minister-president zou worden, te gaan regeren.639 Het zou er nooit van 
komen, want de Beweging slaagde er niet in het volledige vertrouwen 
van de bezetter te winnen.640

 Als lid van de Secretarie van Staat volgde Tammens de door het verzet 
in juni 1943 geliquideerde Folkert Posthuma op. Tammens had als ge -
mach  tigde de handen vooral vol aan de door boerenleider Roskam en zijn 
assistent Damave veroorzaakte chaos. Dat kostte hem de eerste maan den 
veel tijd, alleen al vanwege het reizen naar het Agrarisch Huis in ’s-Gra-
venhage waar de Landstand gevestigd was. Na Dolle Dinsdag kwam de 
hoofdvestiging in Assen. Dat was dichterbij, maar door alle bezigheden, 
veelal op het terrein van de landbouw dat hem liever was dan het burge-
meesterschap, was het onvermijdelijk dat Tammens steeds minder tijd 
op het stadhuis doorbracht. Hij delegeerde dan ook veel werk aan zijn 
wethouders. De stukken droegen daardoor na enkele maanden steeds 
vaker niet de handtekening van de burgemeester, maar van Hen drik 
 Jo  hannes Diephuis, de voornaamste wethouder.641 Seyss-Inquart was in 
Nederland degene die het beleid bepaalde en hij instrueerde Conring. Op 
zijn beurt hield de Beauftragte de touwtjes van regionale en lokale bestuur-
ders in handen doordat deze hun besluiten aan hem dienden voor te leg-
gen. In de praktijk was het nu Diephuis die beslissingen nam volgens de 
hem opgelegde richtlijnen. Om het systeem nog wat ingewikkelder te 
maken: Conring hield ook bij commissaris Staargaard de vinger aan de 
pols. Staargaard gaf daarna eveneens instructies aan de burgemeesters. 
Al bleef de burgemeester uiteraard verantwoordelijk, Tammens’ veelvul-
dige afwezigheid verlengde de keten met een schakel. Mogelijk omdat hij 
zo vaak onderweg was, ruilde Tammens zijn oude Fiat in het voorjaar van 
1944 in voor een vier jaar oude Opel. Hij behield het kenteken A 5008.642

 Tammens beschikte over vier wethouders. Diephuis, een 66-jari-
ge oud-leraar Frans en de dertigjarige scheepsbouwkundige Hendrik 
 Johan nes Willem van Duyn waren de eersten die hem vanaf 16 april offi-
cieel gingen assisteren. Daarvoor traden ze al op als zijn adviseurs.643 
Op 15  juli versterkte Theodoricus Faber, een 61-jarige voormalige land-
bouwer en ge wezen eigenaar van een confectiefabriek, het gezelschap. 
Tammens benaderde ook Jacob Hammacher, ambtenaar in dienst van 
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de gemeente, maar deze weigerde, aangezien de post hem om politieke 
redenen was aangeboden.644 Het zoeken ging verder. Pas op 1 december 
vulde Pieter Mello Pott, de 46-jarige directeur van het bijkantoor van de 
Amsterdamsche Bank te Appingedam het college aan.645 Daarmee was het 
maximum aantal wethouders voor een stad met een inwonertal tussen 
de 100.000 en 500.000 inwoners bereikt, zo had Seyss-Inquart bepaald. 
Groningen had 126.132 inwoners. Wie van de wethouders welke bevoegd-
heden had, legde Tammens schriftelijk vast. Diephuis was ‘in hoofd-
zaak belast met de voor bereiding van zaken betreffende het onderwijs, 
de financiën, de ge  zondheidszorg en de personeelsvoorzieningen’.646 Hij 
benadrukte het woord ‘voorbereiding’, want de wethouders deden als 
gemeenteambtenaren niets anders dan de kwesties zover afhandelen dat 
de burgemeester zijn besluit kon nemen. Daarna lazen Stadjers in het 
avondblad ‘de bur gemeester heeft besloten…’647

 Op dezelfde manier noteerde Tammens dat wethouder Van Duyn 
zich bezig diende te houden met openbare werken, volkshuisvesting, het 
marktwezen en de nutsvoorzieningen, het gemeentelijke gas-, elektrici-
teits-, water-, en trambedrijf. Tot het takenpakket van wethouder Faber 
behoorden sociale zaken, de gemeentereiniging, het openbaar slachthuis 
en de Bank van Lening.648 De notitie dateert van voor de benoeming van 
wethouder Pott op 1 december 1943, de datum waarop hij op eigen verzoek 
eervol ontslag kreeg bij de Amsterdamsche Bank. Pott ging zich bezig-
houden met de financiën van de gemeente. Tot zijn aantreden  be  hoorde 
dat ook tot de portefeuille van Diephuis.649 Pott was geen bekende van 
Tammens, maar kende Diephuis al jaren.650

 Diephuis, de man met de meeste levensjaren voor wie Tammens veel 
respect had, kwam als eerste aan de beurt om bij afwezigheid de burge-
meester te vervangen. Daarna kwam Van Duyn, gevolgd door Faber. De 
laatst aangenomen wethouder Pott was op het moment dat nog vier wet-
houders de gemeente dienden, de laagste in de rangorde.651 Onder veel 
stukken staat de naam van Diephuis. Hij was de meest invloedrijke der 
wethouders, maar moest toezeggen dat hij het ambt niet langer dan drie 
jaren zou bekleden. Voordat hij in 1945 de zeventigjarige leeftijd bereikte 
diende hij op te stappen.652 De benoeming van jongere wethouders was, 
net als van bestuursraden, in principe voor zes jaren.653

 Door de veelvuldige afwezigheid van Tammens was de invloed van 
Diephuis op het beleid van de gemeente aanzienlijk. Wethouder Van 
Duyn was een van de getuigen die dit verklaarde in het proces tegen zijn 
oudere collega. ‘Alleen wethouder Diephuis had omgang met de burge-
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meester, de andere wethouders stonden er altijd min of meer buiten.’ Hij 
noemt Diephuis ‘de rechterhand van Tammens’, die zich graag liet advise-
ren omdat hij de stedelijke verhoudingen niet kende. Volgens Tammens 
wachtte zijn plaatsvervanger met het nemen van ‘buitengewoon belang-
rijke beslissingen’ tot hij terug was.654

 Wethouder Faber verliet zijn post in september 1944 en vertrok naar 
Duitsland. Het was een periode waarin meer nsb-leden de indruk wek-
ten dat het aan de andere kant van de grens beter toeven was; op Dolle 
Dinsdag waren veel van hen op reis gegaan. Faber erkende dat hij met zijn 
vrouw en dochter naar Bonn was gegaan. Deze dochter, echtgenote van 
 Feld meijers naaste medewerker Jan Louis Jansonius, moest in een zieken-
huis worden opgenomen en in Nederland was daartoe niet de mogelijk-
heid, verklaarde hij. Vandaar dat Faber met haar vertrok naar zijn andere, 
in Duitsland woonachtige dochter. Daar bleef hij vervolgens twee maan-
den. ‘De algemene opinie was dat ik gevlucht was.’ Bij terugkeer stelde hij 
daarom zijn portefeuille ter beschikking en stapte per 1 december 1944 
op. De andere wethouders verdeelden zijn taken onderling. Tammens 
beschikte niet over een opvolger, waardoor Staargaard aanvankelijk niet 
akkoord ging met het vertrek van de wethouder. De burgemeester wees 
hem er evenwel op, dat het ontslag ‘gegeven de u bekende omstandig-
heden zeer gewenscht’ was. Per 1 december 1944 gold Faber als eervol ont-
slagen, stelde Tammens vast op 29 maart 1945.655 De gemeente Groningen 
had ‘nimmer een onbenulliger wethouder gehad’.656

 Naast de wethouders beschikte Tammens ook over een privésecretaris 
met de titel ‘kabinetschef’, mr. Willem Felicitas Vorrink. Het kabinet van 
de burgemeester behandelde politieke zaken.657 Het was zijn taak om 
daarbij te letten op de politieke gezindheid, zodat niet-nationaalsocialis-
tische ambtenaren zich hier niet mee zouden bemoeien. Daarbij liepen 
alle sollicitaties en promoties via de kabinetschef. Alleen nationaalsocia-
listen kwamen in aanmerking voor positieverbetering.658

 Met het aantreden van Tammens en de hem assisterende wethou-
ders en kabinetschef, waren de voornaamste posten op het gemeente-
huis be  zet door leden van de nsb. Geen van hen kon zich beroepen op 
ruime ervaring met gemeentelijke administratie en organisatie. Het 
besturen van de gemeente Groningen zal in de eerste maanden van 1943 
waarschijnlijk minder geolied zijn verlopen dan in het jaar ervoor, toen 
Cort van der Linden nog samen met zijn ervaren wethouders regeerde. 
Bur gemeester en wethouders raakten evenwel steeds beter op elkaar 
ingespeeld. Na een jaar verliep de samenwerking ‘over het algemeen uit-
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stekend. Moeilijkheden die zich hier en daar voordoen of hebben voorge  -
daan, worden in den regel zoo spoedig mogelijk weggenomen,’ berichtte 
Tam mens in mei 1944 aan Staargaard. Drie maanden later was er van zul-
ke moeilijkheden helemaal geen sprake meer. Tammens meldde toen dat 
‘de vier kameraden naar behoren hun werk verrichten en zich met groot-
en ijver en toewijding van hun taak kwijten. De samenwerking vindt in de 
beste verstandhouding plaats.’659

 Ondanks alle drukke werkzaamheden slaagde Tammens erin aan het 
einde van 1943 de gemeentelijke begroting voor het erop volgende jaar te 
laten verschijnen. De begroting 1944 is de enige waarbij de naam van de 
verantwoordelijke burgemeester niet is gedrukt, maar waar de magis-
traat zelf met vulpen zijn handtekening plaatste. Dat wijst erop dat het 
aantal exemplaren niet groot was. Naast Tammens tekende ook gemeen-
tesecretaris mr. L. Dekker.660 De vorige gemeentesecretaris, mr. Wolthers, 
bevond zich bij het aantreden van Tammens nog steeds in gijzeling. com-
missaris Staargaard achtte het ongewenst dat Wolthers na zijn gijzeling 
nog op zijn post zou terugkeren. Als reden noemde hij de leeftijd van 
Wolthers, die bijna zestig was, al sprak zijn huwelijk met een Jodin ook 
niet voor hem. Staargaard vroeg Conring het ontslag te bevorderen. Na 
het ontslag van de gemeentesecretaris per 1 april 1943 verzocht Tammens 
om aanstelling van Dekker, die in de periode dat hij het burgemeesters-
ambt waarnam een bruikbare indruk had gemaakt.661 Tammens karakte-
riseerde hem als ‘iemand met een serviele geest’.662

Het gewone gemeentepersoneel

Duitsgezindheid woog na de komst van een gemeentebestuur dat de 
nieu  we orde aanhing steeds zwaarder op Grote Markt nummer 1. Bij zijn 
aantreden had Tammens nog verklaard dat hij politieke vorming niet als 
een burgemeesterstaak zag, maar beschouwde als voorbehouden aan de 
Beweging. De stadhuismedewerkers wisten op dat moment al beter. 
Tam mens had, reeds kort nadat hij zijn werkzaamheden was begonnen, 
op alle afdelingen van de gemeentelijke diensten laten collecteren voor 
de Winterhulp. Bij inzamelingen ten bate van deze nationaalsocialisti-
sche organisatie lieten velen doorgaans hun afkeer merken. Tammens 
verklaarde dat iedereen zelf kon bepalen wat hij zou bijdragen, evenals 
het hemzelf vrij stond daar bij de beoordeling van de betreffende ambte-
naar rekening mee te houden.663 Dit was duidelijk een dreigement. Het 
kwam niet zelden voor dat nsb-burgemeesters ambtenaren wegwerkten 
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via de Arbeitseinsatz.664 Dat dit geen bluf was, merkten de vier politie-
agenten die Tammens al op 25 februari opgaf voor tewerkstelling in 
Duitsland.665 De toon voor de verhouding tussen burgervader en gemeen-
tepersoneel was gezet en zou ook niet meer veranderen. Het was in 
gemeenten met een nationaalsocialistische burgemeester ook niet onge-
bruikelijk dat deze de afdeling personeelszaken inzette om ambtenaren 
via hun rechtspositie onder de duim te houden.666 Er is geen reden om 
ervan uit te gaan dat Gro ningens nieuwe eerste burger anders met zijn 
ondergeschikten omging.
 Begin juni verzocht Tammens alle hoofden van gemeentelijke dien-
sten hem persoonlijk door te geven welke gemeenteambtenaren de ten-
toonstelling ‘Herlevend Nederland’ bezochten.667 Daar was iedereen na -
tuurlijk vrij in, maar de wetenschap dat de burgemeester persoonlijk in 
de gaten hield wie een bezoek bracht, zal een aantal gemeenteambtena-
ren zeker de stap over de drempel van de Harmonie hebben doen zetten. 
Ook spande Tammens zich in om zoveel mogelijk gemeenteambtenaren 
samen met personeel van andere gemeenten en de provincie naar een 
le zing van C.M. Thoeng, waarnemend hoofd van de afdeling Propaganda 
van de nsb, te laten komen. Op die manier zouden zij bevattelijker wor-
den voor de natio naalsocialistische leer.668 Dat Tammens probeerde om 
met controle en dreiging het gedrag en de opinie van zijn ondergeschik-
ten te sturen, was niet bevorderlijk voor een harmonieuze verstand-
houding op het gemeentehuis.
 In februari 1941 had de secretaris-generaal van het ministerie van 
Binnenlandse zaken, K.J. Frederiks, de Nederlandse burgemeesters erop 
gewezen dat het niet was toegestaan om aan hun ambtenaren te vragen of 
zij sympathiseerden met de nsb. Blijkbaar hielden niet alle gemeente-
besturen zich hieraan, want Frederiks schreef in april 1942 de commis-
sarissen der provincie dat de Generalkommissar für Verwaltung und Justiz 
achter de richtlijn stond. Staargaard stuurde het bericht rond om het nog 
eens onder de aandacht te brengen.669

 Al dienden burgemeesters zich in principe niet bezig te houden met 
de vraag of hun ambtenaren van dezelfde politieke kleur waren als zijzelf, 
de praktijk was vaak anders. In de brief aan Staargaard waarin Tammens 
op 15 mei 1943 een ‘leider’ voor het distributiekantoor voordroeg, vermeld-
de hij over kandidaat W. Copier: ‘is de nationaalsocialistische wereld-
beschouwing toegedaan’. Na het vertrek van Copier, hij trad in dienst van 
de Gestapo te Rotterdam, was in maart 1945 de functie opnieuw vacant.670 
Tammens benoemde toen P.A.B de Kleyn tot ‘leider’ van het distributie-
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kantoor. Deze was, zo schreef hij aan Staargaard, tot september 1944 
di recteur geweest van de distributiedienst van Eindhoven. ‘Genoemde 
heer De Kleyn is de nationaalsocialistische wereldbeschouwing toe ge-
daan.’671 Het valt aan te nemen dat dit ook de reden was van diens vertrek 
bij de Eindhovense distributiedienst. Waarschijnlijk vluchtte De Kleyn in 
de chaos rond Dolle Dinsdag naar het noorden. Veel nationaalsocialisten 
was toen elders de grond te heet onder de voeten geworden. Zo vertoonde 
Max Blokzijl zich plotseling in Groningen, net als enkele vooraanstaande 
beambten van het departement voor Volksvoorlichting en Kunsten.672

 Kort na zijn aantreden stelde Tammens een portier aan, Harm 
 Triem stra geheten, die sinds 1934 nsb-lid was.673 Deze nam een deel van 
de taken van conciërge Fokke Tebbens over. Tebbens bewoonde al van-
af 1928 de portierswoning achter de zuidelijke gevel van het stadhuis. 
Inmiddels was hij aan zijn vierde burgemeester toe. In die vijftien jaar 
fungeerde Tebbens als huismeester en vervulde daarnaast de meest uit-
eenlopende taken. De collega’s die hem wat langer kenden mochten hem 
graag.674 In tegenstelling tot Triemstra was Tebbens echter geen lid van de 
Beweging, een vereiste voor Tammens.675

 Een van de taken die portier Triemstra kreeg was het opnemen van de 
telefoon, wat hij enthousiast deed. Zodra het toestel begon te rinkelen 
greep hij de hoorn en brulde uit volle borst: ‘Mit dem Rathaus!’ Voor bur-
gers die de beschaafde stem van een secretaresse verwachtten, was dat 
soms even schrikken. De typistes stoorden zich aan hun nieuwe collega 
en wanneer de man telefoneerde, klosten ze uit pesterij de trap op zodat 
hij niets kon verstaan. Dat moest ophouden, kregen zij te horen, waarna 
ze demonstratief hun klompen, schoenen waren er niet meer, uittrokken 
en overdreven voorzichtig liepen.676

 De gewijzigde politieke verhoudingen hielden niet op bij de ingang 
van het stadhuis en waren ook niet buiten de deur van de typekamer te 
houden. Onder het bewind van Cort van der Linden was nog in een vaca-
ture voorzien door zelf iemand te benaderen, zodat het vaststond dat het 
geen Duitsgezinde was die de baan kreeg.677 Na de komst van Tammens 
kon dat niet meer. ‘Bij de vervulling van vacatures […] wordt zoveel moge-
lijk getracht kameraden in te schakelen,’ schreef hij aan Staargaard. In 
de meeste gevallen mislukte dat overigens, want leden van de nsb kozen 
meestal voor een baan bij ‘instellingen van den Nieuwen Tijd’, zoals de 
Nederlandse Volksdienst. ‘Bij aanstelling van niet-kameraden worden 
de  betrokkenen vooral op hun politieke betrouwbaarheid en hun hou-
ding t.o.v. den Nieuwen Tijd getoetst’.678
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 Toch waren er wel degelijk nationaalsocialisten die bij kameraad 
 Tam mens informeerden of een geschikte positie vrij was. Amper een 
maand na zijn benoeming stuurde de vrouw van een Utrechtse nsb’er 
hem een brief. Haar man, de elektrotechnisch tekenaar Hillebrand 
Groenewold, was al bijna tien jaar lid van de Beweging en zou graag terug-
keren naar zijn geboortestad. Zelf wilde hij daar niet om vragen, want hij 
vond dat een nationaalsocialist zich niet behoorde aan te bieden. Nu de 
zaak eenmaal aan het rollen was gebracht, stapte hij over zijn bezwaar 
heen en stuurde Tammens zelf een brief. Op 3 april kwam Groenewold 
naar Gro ningen om kennis te maken. Daarna probeerde hij een functie op 
het bureau van de politiepresident te bemachtigen, maar dat mislukte.
 Enkele maanden later legde Groenewold aan Jacob Maarsingh, de 
ge  machtigde voor Groningen en Drenthe, het idee voor zich te richten 
op het burgemeesterschap van een kleinere gemeente omdat ‘een natio-
naalsocialist als burgemeester ontzaglijk veel kan doen, en goed kan 
doen, als propagandist voor onze beginselen’. Tammens wees Maarsingh 
er daarna op dat ‘kameraad Groenewold ten zeerste geschikt is voor het 
ambt van burgemeester’. Begin 1944 vroeg Staargaard Groenewold te sol-
liciteren naar de burgemeesterspost in Marum. Vanaf 1 mei 1944 mocht 
hij de positie, die na het overlijden van de vorige burgervader vacant was, 
waarnemen.679

 Op 24 mei 1944 benoemde Tammens een nieuwe adjunct-directeur van 
Gemeentewerken. Het was jonkheer Hendrik Albert van Foreest, nsb-lid 
sinds 20 januari 1941 en hoofd van het Technisch Contactbureau van de 
Rijksgebouwendienst te ’s-Gravenhage. Van Foreest beleed het nationaal-
socialisme niet alleen met de mond. Zo leefde hij louter van het voedsel 
dat hij via de distributie verkreeg.680 Samen met zijn Duitse echtgenote 
betrok hij een woning boven het kantoor van de Scheepvaart inspectie aan 
de Herman Colleniusstraat 72. Het echtpaar van Foreest had twee ruime 
etages tot zijn beschikking, waar voorheen vijf personen woonden.681 
Adjunct-inspecteur der scheepvaart Adriaan van Brakel had vijf dagen 
eerder met zijn vrouw en zoon het huis moeten verlaten, waarbij een 
deel van de meubels achterbleef. Zijn inwonende Joodse schoonouders, 
Richard Pollak en Jetti Klein, waren kort daarvoor volgens de gemeente-
lijke administratie ‘verhuisd’ naar Westerbork.682

 De Groningse burgemeester zal zich ongetwijfeld gelukkig hebben 
geprezen met de aanpak van kameraad Van Foreest. De nieuwe adjunct 
plaatste op iedere afdeling een geestverwant en liet een pamflet ophan-
gen met de tekst ‘Wij klagen aan, gij Wilhelmina’. Het zorgde voor grote 
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opschudding onder het gemeentepersoneel. Na 20 september vertrok 
Van Foreest om aan te sterken naar zijn schoonfamilie in Breslau. Hij was 
verzwakt door zijn afkeer van voedsel van de zwarte markt. Bovendien 
was zijn Duitse echtgenote al na Dolle Dinsdag, twee weken eerder, naar 
haar Heimatstadt vertrokken. Districtleider Huizinga had toestemming 
gegeven voor het vertrek.683

 Natuurlijk kon het ook voorkomen dat een Groninger vanwege zijn 
lidmaatschap van de Beweging elders een betere positie kreeg aange-
boden. Zo zocht de gemeente Emmen een wethouder en benaderde de 
Groningse ambtenaar Jan Evert Reinders. Het stadsbestuur wilde hem 
echter vanwege zijn Duitsgezindheid niet laten gaan en bood hem een 
even hoog salaris. Bovendien zou hij worden benoemd tot onderwijs-
inspecteur. Hiervoor was toestemming van het ministerie van Onder-
wijs nodig en die liet op zich wachten tot eind 1944. Pas met ingang van 
1 ja  nuari 1945 trad Reinders aan.684 De benoeming van Jacob Hammacher 
tot directeur van het waterleidingbedrijf had een zelfde reden.685

 Al was dus niet in alle gevallen een kameraad of kameraadske beschik-
baar, toen er op het stadhuis een vacature voor een typiste was, kwam de 
dochter van een nsb’er proeftypen. De aanstaande collega’s zagen dat 
niet zitten. ‘Wij moesten dat kind niet, want dan moest je de hele dag 
opletten wat je zei.’ Daarom vond de test juist niet plaats in het rustige 
kamertje van de cheffin, maar in het gezelschap van alle andere typistes. 
Aly Bouman, het hoofd van de typekamer, gaf opdracht om zo hard en 
snel mogelijk te tikken waarbij het niet uitmaakte wat er op het papier 
kwam, zolang het maar indrukwekkend klonk. De zeven ervaren machi-
neschrijfsters hamerden er flink op los. Het geratel van de hamertjes en 
het gebel dat klonk als een wagen zijn uiterste punt bereikte, leidde tot 
het beoogde resultaat. Al na een minuut of vijf gaf de kandidate er de brui 
aan, overtuigd dat zij zich de vaardigheid van de andere typistes nooit 
eigen zou maken.686

 Begin 1945 besloot Tammens dat het in dienst houden van conciërge 
Tebbens naast portier Triemstra te zwaar op de gemeentelijke begroting 
drukte. Eén persoon kon prima beide functies vervullen. Daarbij gaf hij 
de voorkeur aan kameraad Triemstra. Tebbens diende na zeventien jaren 
trouwe dienst op 15 maart met zijn echtgenote het stadhuis te verlaten en 
verhuisde naar een bovenwoning in de Ceramstraat, een zijstraat van de 
Korreweg. De familie Triemstra, bestaande uit man, vrouw en zoon, nam 
haar intrek in de woning in het stadhuis.687
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§2 Stads stuurman

Voor de oorlog gold het burgemeesterschap als een roeping, een functie 
die een bemiddeld man verrichtte om de samenleving te dienen. De eerste 
burger diende zelf geen politieke doelen na te streven, maar juist verschil-
len tussen bevolkingsgroepen te overbruggen. Indien hij zich hier niet 
aan hield, tikte de Commissaris van de Koningin hem op de vingers.688 De 
bezetter maakte een einde aan deze werkwijze. De Duitsers beschouwden 
de burgemeester als de eenhoofdige leider van een gemeente, hun aan-
spreekpunt en degene die ervoor diende te zorgen dat de  be  volking zich 
aan de regels hield. Op zijn beurt diende hij zich te richten naar het beleid 
van zijn meerderen. Indien de vooroorlogse burgemeester plaatsmaakte 
voor een man die de beginselen van het nationaalsocialisme aanhing, 
versterkte dit de grip die de Duitsers op de betreffende gemeente had-
den.689 Het burgemeesterschap dat het beste paste bij het ideaalbeeld van 
de Nederlandse nationaalsocialisten was dat uit de  ne  gentiende eeuw, 
waarin democratische vernieuwingen zoals een bemoeizuchtige gemeen-
teraad niet aan de orde waren.690

 De nsb was een revolutionaire beweging, eropuit om de oude orde 
omver te werpen. Daarbij schuwde zij het gebruik van openlijk geweld 
niet, evenmin als de Duitse nazi’s dat bij hun strijd om de macht had-
den gedaan.691 Het overbruggen van verschillen door zich met politieke 
tegenstanders te verzoenen, was voor de nsb ondenkbaar. Op z’n laatst 
vanaf 1943, toen de verhouding tussen het leeuwendeel van de bevolking 
en de bezetter verhardde, beseften de Nederlandse nationaalsocialisten 
hoezeer hun lot afhing van de Duitsers. Na een geallieerde overwinning 
zouden zij hun posities beslist niet behouden. Het zorgde ervoor dat de 
 Ne  derlandse collaborateurs zich nog steviger bonden aan de bezetter. 
Veel nsb’ers beseften dat er sprake was van samen overwinnen of samen 
ten onder gaan.692

 Een deel van de taak van de burgemeester is representatief, maar bij 
alles wat Tammens ondernam was de nsb nooit ver weg. Al op de dag dat 
Staargaard in het provinciehuis de benoeming van Tammens bekend-
maakte, benadrukte de nieuwe burgemeester dat in zijn gesprek met de 
Groningse dagbladen. ‘Hij is sedert 1941 lid van de nsb en die levens-
houding wil hij tot uiting brengen in zijn bestuursbeleid.’693 Daar slaagde 
hij in.
 Gewoonlijk had Tammens minimaal een keer in de week een ontmoe-
ting met Conring in het gemeentehuis of in het Scholtenhuis.694 Daarnaast 
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kwam hij de Beauftragte ook tegen op de vergaderingen met Groningse en 
Duitse autoriteiten in Hotel Willems. Om de veertien dagen vonden deze 
op maandag plaats. Onder de aanwezigen waren doorgaans commissaris 
Staargaard, rector magnificus De Burlet, politiepresident Blank, en ge -
machtigde Maarsingh. Samen ongeveer elf personen. Na eind augustus 
1944 werden deze vergaderingen niet meer gehouden.695

 Er waren meer representatieve verplichtingen. Zo bezocht Tammens 
bijna vier weken na zijn officiële inhuldiging een avondvoorstelling van 
‘Vreugde en Arbeid’ in de Stadsschouwburg waarbij speciale aandacht 
was voor de aanwezige frontstrijders en hun familie.696 Een week daarna 
was hij aanwezig bij de Dag van de Weermacht.697 Drie dagen later zat hij 
vooraan in de grote zaal van Het Tehuis op het moment dat de voorman 
van de Nederlandse ss, Henk Feldmeijer, een redevoering hield en op 
20 april luisterde hij met zijn aanwezigheid de viering van de verjaardag 
van Hitler op.698 Toen in september een Duitse school in de stad opende, 
was Tammens erbij en een dikke week later bezocht hij een bijeenkomst 
van de nsdap.699 Op 5 december woonde hij liever met wethouder Pott de 
opening van een tentoonstelling over het Nederlands Arbeidsfront bij, 
dan dat hij Sinterklaas ontving. De goedheiligman koos er daarom voor 
een kinderfeest te bezoeken dat de nsb samen met de Volksdienst in de 
Korenbeurs organiseerde.700

 Aan het einde van zijn eerste jaar als burgemeester verscheen 
 Tam mens wel bij een kerstviering voor kinderen in de Korenbeurs. Ook in 
dit geval was er sprake van een nationaalsocialistische achtergrond. De 
Nederlandse Volksdienst organiseerde het feest en zelfs als er geen meis-
jeskoortje van de Jeugdstorm had opgetreden, was velen duidelijk dat aan 
deze organisatie een sterke nsb-lucht hing.701

 Toen de Groninger Orkestvereniging in de herfst van 1943 weigerde op 
te treden ten bate van de Winterhulp, nam Tammens dat hoog op en hij 
legde de kwestie voor aan secretaris-generaal jhr. mr. S.M.S. de Ranitz van 
het departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Die stelde voor de 
zaak ogenschijnlijk te accepteren en het orkest een concert te laten geven 
waarbij onduidelijk bleef waar de opbrengst naartoe zou gaan. Tammens 
voelde dit als een gedeeltelijke nederlaag en ging slechts schoorvoetend 
akkoord.702 Advertenties kondigden daarna slechts een ‘propagandacon-
cert’ aan.703 Ook stond hij in beginsel welwillend ten opzichte van het idee 
van streekleider G.H. Folgerts van de Jeugdstorm om leden voortaan gra-
tis mee te laten rijden op de gemeentetram. De burgemeester stelde wel 
als voorwaarde dat de jeugdstormers in uniform zouden zijn om het doel 
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van de rit, het bezoeken van een bijeenkomst van de organisatie, duide-
lijk te maken.704

 Nadat Tammens een nsb-lid in het bestuur van de Stadsschouwburg 
had benoemd, traden alle andere bestuursleden af. Daarop vulde hij de 
lege plaatsen op met louter aanhangers van de Beweging. Een van hen, 
kameraad Th. E. Sterenborg, klom al snel op tot ‘leider van de Stads-
schouwburg’.705 Veel gezelschappen meden daarna Groningens belang-
rijkste theater. Tegen het einde van de bezetting speelde alleen nog ‘Het 
Haagsch Tooneel’ in de schouwburg. Bij de optredens van dit gezelschap, 
dat banden had met het bestuur, was doorgaans voldoende drank en 
voedsel aanwezig.706 Het zorgde ervoor dat het in die tijd van schaarste 
aantrekkelijk was om de voorstelling te bezoeken.
 Natuurlijk besefte Tammens dat hij de bevolking maar moeilijk zou 
kunnen interesseren voor zijn ideologie. ‘Onze Groninger aard heeft een 
zeer zakelijke inslag, die nog geslachtenlang is versterkt door een op fei-
tenkennis gebaseerde schoolontwikkeling. Slechts geleidelijk aan kan de 
belangstelling voor volksche en abstracte waarden weer worden opge-
wekt,’ meende hij.707 Het sluit aan bij wat de Deutsche Zeitung in den Nie-
derlanden schreef en De Vliegende Hollander maar al te graag aanhaalde: 
‘De  Nederlanders zullen het nationaal-socialisme op den langen duur 
gaan waarderen, ook al moet om elke Nederlandsche ziel tactvol en fijn-
gevoelig geworsteld worden.’708

 Begin 1944 ervoeren de piloot Flight Sergeant Douglas Arthur Robinson, 
en zijn boordwerktuigkundige Sergeant Leslie Arthur Cardall bij wie de 
sympathie van de Groningers lag. Hun Halifax HX333 NP-J ‘Jane’ had een 
noodlanding gemaakt en de twee mannen vielen in Duitse handen. Drie 
zwaarbewapende militairen escorteerden de vliegers door Groningen, 
waarschijnlijk om de bevolking te tonen dat de raf de luchtoorlog ver-
loor. ‘In plaats van door dit vertoon onder de indruk te zijn, gaven de 
mensen ons het ‘duim omhoog’ of ‘victorie’ teken, en een tram, die over-
vol was, hield gelijke tred met ons terwijl een ieder er in naar ons wuifde 
en ons toejuichte.’709 Jack Barret, navigator van ‘Penny’s Thunderhead’, de 
Boeing B-17G Flying Fortress die meedeed aan een bombardement op 
Emden en terechtkwam in Plan Oost in de stad, had een soortgelijke erva-
ring. Kort na zijn gevangenneming reed hij geboeid achterop een motor 
door Groningen. De dertienjarige Hein Wagter wuifde hem vriendelijk 
toe, waarop de Amerikaan naar hem glimlachte.710

 Het winnen van de Groningse zieltjes voor de Duitse zaak was derhal-
ve nog niet in alle gevallen een overtuigend succes. Dat bleek een maand 
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later opnieuw toen op een morgen op winkelruiten en op het wegdek van 
de Star Numanstraat stond: ‘O.Z.O. Duitschland gaat ten onder. Mussert 
is gek.’711

 ‘De houding van de Groningse bevolking is rustig en correct te noe -
men,’rapporteerde Tammens in mei 1944 aan Staargaard. De kloof tussen 
voor- en tegenstanders van het nationaalsocialisme bleef echter. Dat was 
volgens de burgemeester enerzijds een gevolg van de Arbeitseinsatz, de 
gedwongen tewerkstelling in Duitsland, maar kwam anderzijds ook door 
de ‘door de Geallieerden ontketende zenuwoorlog’. Veel Stadjers wacht-
ten de aangekondigde invasie af.712

 Een kleine anderhalf jaar voor het aantreden van Tammens als burge-
meester kende de stad Groningen een Joodse gemeenschap van 2881 per-
sonen.713 Daarmee behoorde de stad tot de acht Nederlandse steden met 
meer dan duizend Joodse inwoners. De Duitse bezetter wilde alle Joden 
uit Nederland verwijderen en het restant van het Nederlandse volk in het 
Duitse laten opgaan.714 Op 10 juli 1942 veroorzaakte het eerste transport 
van ongeveer zeshonderd Joodse Stadjers en 250 mannen uit de Omme-
landen voor grote opschudding onder een deel van de niet-Joodse bevol-
king. Aangezien de Duitsers keer op keer dreigden alle Joden te willen uit-
roeien, begrepen de meeste Stadjers dat hun medemensen weinig goeds 
te wachten stond.715 Sympathiebetuigingen van niet-Joden noopten de 
politie ‘de straat schoon te vegen’. Burgemeester Cort van der Lin  den pro-
testeerde in een brief aan ortskommandant Rauch tegen het wegvoeren van 
deze Groningers. ‘De maatregel strijdt tegen het religieuze gevoel van een 
groot deel van de bevolking, die een afschuw heeft van vervolging van 
welke aard dan ook. Hij wordt in strijd geacht met het bezettingsrecht.’716 
Het protest van Cort van der Linden droeg bij aan zijn al eerder aange-
haalde ontslag. Het is niet aannemelijk dat zijn vervanger Luitzen Dekker 
ooit tegen de deportaties protesteerde. Als hij bezwaren had gekend, dan 
had hij ervan kunnen afzien om de burgemeesterspost waar te nemen. 
Het tegendeel was het geval: Dekker gaf de bezetter nimmer reden tot 
ontevredenheid.717 Bij het aantreden van Tammens op 2 februari 1943 was 
een groot deel van de Joodse bevolking al gedeporteerd en de bezetter ver-
klaarde Groningen dat jaar Judenfrei.718 Voor de paar mensen die nog over 
waren verslechterden de levensomstandigheden.
 Tammens onderhield niet alleen vriendschappelijke contacten met 
fervente antisemieten zoals Frits Müller, maar droeg ook zelf actief 
Joden haat uit.719 Uiteindelijk bleek dat van de 2881 Joden die in 1941 in 
de stad woonden, na de bevrijding 77 procent was vermoord. Dat is het 

BOER TAMMENS HOUZEE-proef2.indd   137BOER TAMMENS HOUZEE-proef2.indd   137 10/03/20   07:5310/03/20   07:53



b o e r ta m m e n s h o u z e e

138

hoogste percentage van de acht steden met het grootste aantal Joden.720 
De Gro ningse burgemeester was mede schuldig aan het uitroeien van 
de Groningse Joden, maar anderen speelden ook een schandelijke rol. In 
1943, het jaar dat Tammens zich de ambtsketen liet omhangen, kwam 
bijvoorbeeld de extreem gewelddadige sd-man Ernst Knorr de organisa-
tie in het Scholtenhuis versterken.721 Anderen, zoals de beruchte Robert 
Lehnhoff, hadden ook een aandeel in de jacht op Joden. Zeker is dat altijd 
wanneer een gemeente een nsb’er als burgemeester kreeg, dit de overle-
vingskansen van ondergedoken Joden verlaagde.722 Door het nazificeren 
van de gemeentelijke organisatie haalde Tammens mensen binnen die 
het nationaalsocialisme uitdroegen. Met het versterken van de positie 
van de bezetter en zijn handlangers, verslechterden de omstandigheden 
waarin anderen moesten zien te overleven.

Tammens (links) ontvangt in de burgemeesterskamer.   
(Collectie Groninger Archieven 2219/774 / OVCG)
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§3 Tammens en de burgemeesterskring

Tammens’ voorganger Cort van der Linden droeg nog de ambtsketen 
toen Seyss-Inquart in augustus 1941 het democratisch bestel, waarbij een 
gemeenteraad de burgemeester controleerde, afschafte. Burgemeesters 
waren voortaan de leider van de gemeente, de wethouders ondersteun-
den hen, maar hadden geen zelfstandige politieke verantwoordelijkheid. 
Op hun beurt dienden de gemeentehoofden zich te voegen naar hoger 
geplaatste autoriteiten, zoals de commissaris der provincie en de lande-
lijke overheid. De situatie was vergelijkbaar met het bestuur van de pro-
vincie. De vooroorlogse commissaris Linthorst Homan was al in augus-
tus 1941 vertrokken en daarna nam de plichtsgetrouwe Ebels, die op dat 
moment de oudste gedeputeerde was, tot de benoeming van Staargaard 
in 1942 de post waar. Na het neerleggen van zijn functies in het bestuur 
van de provincie, bleef Ebels nog wel aan als provinciaal voedselcommis-
saris, een taak die hij al vanaf september 1939 vervulde.
 Niet lang na de overname van het provinciebestuur door nationaal-
socialisten was Tammens bestuursraad geworden. In de maanden waar-
in Tammens na zijn benoeming tot burgemeester van Groningen de 
commissaris nog assisteerde, was zijn relatie tot de provincie daardoor 
enigszins dubbel. Zo stuurde Tammens toen hij twee weken als burge-
meester in functie was, een brief naar Staargaard met het verzoek om 
medewerking aan betalingen van Bewachungsgruppen.723 Een envelop is 
niet  be  waard gebleven, zodat niet duidelijk is hoe de brief bij de com-
missaris belandde, maar het is voorstelbaar dat Tammens hem na onder-
tekening zelf op het bureau van Staargaard in het Provinciehuis legde. 
Een andere situatie die in een democratisch systeem de wenkbrauwen 
zou doen fronsen betrof de wijze waarop bestuursraad Tammens zich 
bemoeide met de voedselvoorziening. De stad Groningen ontving naar 
verhouding te weinig vis, schreef hij aan de commissaris, waarbij hij 
deze adviseerde de aangelegenheid voor te leggen aan de directeur van de 
visafslag. Enkele maanden later kaartte hij de kwestie aan bij het bedrijf-
schap voor visserijproducten te ’s-Gravenhage. Dat juist de burgemeester 
van de benadeelde gemeente hier in een andere functie werk van maakt 
lijkt al snel op belangenverstrengeling. Bestuursraad Tammens kon zich 
immers  na  mens het provinciebestuur mengen in de voedseltoewijzing 
aan de  ge  meenten in de provincie. Zou de gemeente van burgemees-
ter Tammens meer vis krijgen, dan kreeg een andere gemeente minder. 
Nationaal  socialisten waren hier minder fijngevoelig.
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 Aanwijzingen dat de dubbelfunctie in de verhouding tussen 
 Staar gaard en Tammens tot problemen leidde zijn er niet. De commissa-
ris van de provincie stond tenslotte zowel boven Tammens in diens rol als 
be  stuursraad, maar ook als burgemeester. Zo was toestemming van de 
provincie vereist indien een gemeentebestuur uitgaven wilde doen.724 
Daarbij kwam het vaker voor dat de Beweging voor meerdere functies een 
beroep deed op iemand die haar beviel. Aalderd Drenth was bijvoorbeeld 
zowel burgemeester van Winschoten als enige tijd kabinetschef van 
Staargaard. Hij nam de functie waar toen Quirinus Rovers ziek was.725

 Het risico dat zich competentieproblemen zouden voordoen, was 
 groter bij de contacten van Tammens met burgemeesters van andere Gro-
ningse gemeenten. Hij zou dan gebruik kunnen maken van zijn po sitie 
bij de provincie, maar er zijn geen aanwijzingen dat hij inderdaad zo han-
delde. Tammens hoefde zijn positie als collega-burgemeester ook niet te 
versterken door op zijn bestuursraadschap te wijzen. De stad Groningen 
oefende als geen andere in Nederland een grote invloed uit op haar 
om geving. Haar eeuwenlange politieke en economische overwicht had-
den ervoor gezorgd dat ze veel groter en machtiger was dan de andere 
Groningse gemeenten.726

 Tammens viel te midden van zijn collega’s de positie toe van primus 
inter pares, de eerste onder zijn gelijken. Zo trad hij bij de vergaderingen 
van de kring van Groningse nsb-burgemeesters in café De Pool op als 
voorzitter. Tot 16 november bekleedde Aalderd Drenth de functie.727 Daar-
na besliste niet de kring zelf maar Frits Müller, burgemeester van Rot-
terdam en een van Musserts belangrijkste adviseurs, als leider van de 
Ad  viescommissie bestuurszaken van de nsb en politiek leider van de 
nsb-burgemeesters, dat Groningens eerste burger tijdens de bijeenkom-
sten de voorzittershamer zou hanteren.728 Alle andere nsb-burgemeesters 
brachten aan de voorzitter maandelijks verslag uit.729 Tammens vervulde 
zijn taak verdienstelijk, waardoor er sprake was van een gemoede lijke 
sfeer.730

 Zulke bijeenkomsten van burgemeesterskringen waren niets nieuws. 
Al voor de oorlog kwamen burgemeesters uit dezelfde streek bijeen om 
zaken te bespreken. De bezetting bracht hierin geen verandering, al 
 hielden ‘burgemeesterskringen’ soms op te bestaan wanneer een lid van 
de nsb zich meldde. Tegelijkertijd vormde de Beweging kringen voor 
haar eigen bestuurders. Johan Herman Carp, het hoofd van de Afdeling 
Be  stuurszaken van het Hoofdkwartier van de nsb, zond op 30 mei 1942 
een reglement rond om duidelijk te maken wat de Beweging verwachtte. 
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Om te zorgen dat de nationaalsocialistische burgemeesters hun beleid op 
elkaar afstemden, was Nederland verdeeld in burgemeesterskringen. Alle 
nsb-burgemeesters waren automatisch lid en kwamen minimaal een-
maal in de maand bijeen.731 Namens de Beweging bezocht Staargaard zo 
vaak mogelijk zelf de bijeenkomsten en als hij was verhinderd, stuurde 
hij een plaatsvervanger. Burgemeesters die niet waren verschenen, vroeg 
hij om opheldering en wanneer een burgemeesterskring een tijdje niet 
bijeen was geweest, stelde de commissaris zelf tijd en plaats vast.732 Op de 
bijeenkomsten die Tammens voorzat, waren doorgaans naast Staargaard 
ook Beauftragte Conring, Gemachtigde Maarsingh en districtleider van de 
nsb Hendrik Huizenga, een landbouwer uit Ulrum, aanwezig. Vorrink 
notuleerde.733

 De Beweging hechtte veel waarde aan het bekleden van de post van 
burgemeester. Als Mussert al ooit minister-president van Nederland zou 
worden, dan was dat toch een kwestie van de lange adem. Op korte ter-
mijn viel de benoeming niet te verwachten. Daardoor was er voorlopig 
weinig kans op dat de nsb van bovenaf de macht in het land in handen 
zou krijgen. Het alternatief was om deze van onderaf te veroveren door de 
leiding te verwerven over de lagere overheden, gemeenten en provincies. 
Installaties van commissarissen van provincies en burgemeesters waren 
daarom gebeurtenissen van groot belang. Het plaatste de burgers voor 
een nieuwe politieke realiteit: aan de nieuwe orde viel niet meer te ontko-
men.734

 Tijdens de bijeenkomst van de kring Groningen van nsb-burgemees-
ters van 19 november 1943 sprak Tammens met zijn collega’s over het 
opstellen van lijsten met tegenstanders van het nationaalsocialisme.735 
Allen dienden een lijst in te leveren met ‘anti’s’, inwoners waarvan de bur-
gemeester wist of vermoedde dat deze bepaald niet pro-Duits waren. Om 
tegenstanders van de nieuwe orde uit een gemeente waar geen nsb’er aan 
het hoofd stond toch te registreren, vroeg Tammens in dergelijke geval-
len een kameraad-burgemeester hierin te voorzien.736 Hij verbood hen 
met nadruk de groepsleiders van de nsb te vertellen dat Conring de gege-
vens zou ontvangen.737
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§4 Op de korrel

Bij het opstellen van de gijzelaarslijsten kreeg Tammens hulp van enke-
le politiemannen, van wie luitenant van de Staatspolitie Anne Jannes 
Elsinga waarschijnlijk de eerste was.738 Elsinga was ‘een voorbeeldig 
politie-ambtenaar, die zich onderscheidde door grooten dienstijver en 
onvoorwaardelijke toewijding’. Zo stond het althans omschreven in de 
bekendmaking op de voorpagina van het Nieuwsblad van het Noorden van 
4  januari 1944. De Höhere ss- und Polizeiführer Hanns Albin Rauter liet 
daarin weten dat hij een beloning van f 10.000 uitloofde voor aanwij-
zingen die leidden tot de arrestatie van de moordenaar van Elsinga. De 
politieman was namelijk op 31 december ‘door een terrorist op den open-
baren weg van achteren neergeschoten’.
 In 1932 begon Elsinga’s carrière bij de politie als veldwachter in de 
gemeente Bedum. Tijdens de bezetting maakte hij promotie en klom op 
tot hoofd van de Bijzondere Recherche. De taak van deze eenheid van de 
Staatspolitie was het assisteren van de sd en de Sicherheitspolizei, sipo. 
De hoogte van de beloning geeft aan hoezeer de bezetter de Nederlandse 
politieman waardeerde. Bij de illegaliteit stond Elsinga heel anders 
 be  kend: als een ‘Gestapoagent’ en fanatiek jager op onderduikers. Hij had 
de naam bij verhoren keihard te zijn. Voor het verzet was Elsinga een ‘ver-
rader’ die ‘een zeer groot gevaar opleverde voor onderduikers en illegale 
werkers’. Wanneer hij zijn gang had kunnen blijven gaan, zouden zijn 
praktijken nog meer goede vaderlanders de vrijheid en waarschijnlijk ook 
het leven hebben gekost.739

 Voordat het verzet koos voor het doodschieten van een tegenstander, 
vergaderde een aantal vooraanstaande leden van de ondergrondse over 
het lot van het slachtoffer. In het geval van Elsinga besloot de top van de 
twee organisaties, de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers 
(lo) en de Knokploeg (kp) kort na Kerstmis 1943 gezamenlijk over het lot 
van de politieman. Elsinga stond erom bekend dat hij lijsten aanlegde 
met de namen van tegenstanders en was zo gevaarlijk dat hem voorgoed 
het zwijgen moest worden opgelegd, wat de consequenties ook waren.740 
Verzetsman Reint Dijkema nam de taak Elsinga te doden op zich. Hij ging 
diens gangen na en fietste, in het gezelschap van zijn broer Piet, in de 
morgen van 31 december door regen- en hagelbuien naar de Peizerweg, 
waar Elsinga woonde. ‘Hij kwam weer langs en ik schoot hem van achte-
ren neer. Hij viel, ik reed om hem heen en verdween.’741 Elsinga krabbelde 
nog overeind en keek Piet Dijkema aan, maar zakte toen ineen. De broers 
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Dijkema vluchtten elk een kant uit.742 De aanslag vond plaats op de bas-
culebrug aan de Eendrachtskade om tien uur in de ochtend.743

 De bezetter reageerde meedogenloos op het vermoorden van een van 
hun allerbeste helpers.744 Arrestatieteams haalden vijftig Groningers, 
die bij de sd bekend stonden als tegenstanders, in de nieuwjaarsnacht 
van huis. Vijf van hen werden daarbij gedood, ‘omdat zij zich verzet-
ten tegen hun arrestatie of trachtten te vluchten’. Zesendertig mensen 
belandden een dag na de dood van Elsinga als gijzelaar in Kamp Vught.745 
Onder de arrestanten waren mr. Jacobus Leonardus Hendrik Cluysenaar, 
die  Tam mens kende van het college van curatoren van de universiteit 
en stadhuisbode Bolt. De gijzelaarslijsten hadden hun waarde bewezen. 
Conring had ze uit zijn Panzerschrank gehaald om de sd te helpen met de 
selectie.746 Zo konden de Duitsers bliksemsnel reageren.
 Enkele dagen later greep de bezetter samen met Nederlandse natio-
naalsocialisten de begrafenis van Elsinga aan voor een groot vertoon van 
macht. Voor het hoofdbureau van politie aan de Ossenmarkt 3-4, waar de 
rouwstoet met het lichaam van de eerste luitenant der Staatspolitie zou 
vertrekken, zag het toegestroomde publiek aan de imposante uniformen 
dat vooraanstaande nazi’s afscheid van de vermoorde kwamen nemen.747 
Natuurlijk was burgemeester Tammens erbij, waarbij hij geestverwan-
ten kon verwelkomen die zich niet iedere dag in zijn stad vertoonden. 
ss-brigadeführer und General-major der Polizei Naumann en Befehlshaber der 
Sicher heitspolizei Oberst Müller waren gekomen. Feldmeijer, de voorman 
van de Nederlandse ss, was afgereisd naar de stad waar hij opgroeide. 
commissaris der provincie Staargaard en Musserts vertegenwoordiger 
Maarsingh waren er, net als luitenant-kolonel Ynto de Boer van de politie 
en ss-Sturmbahnführer Haase van de sd. Beauftragte Conring en vertegen-
woordigers van de Duitse Weermacht lieten zich zien.
 Kameraden van Elsinga droegen de kist, met daarop een vlag, zijn pet 
en zijn sabel van het politiebureau naar een met vier paarden bespannen 
lijkkoets.748 Een Politie-Stormman van de Germaanse ss zat op de bok. 
Aan het begin van de stoet liepen tamboers en een muziekkorps van de 
politie dat treurmuziek speelde. Daarna kwam een vuurpeloton, gevormd 
door een detachement van de marechaussee, een van de Staatspolitie en 
een van de ss. Achter de wagen droegen steeds twee manschappen van de 
Sicherheitspolizei, de Ordnungspolizei, de ss en de hulppolitie een rouw-
krans, in totaal waren het er 37. Daarachter liepen de officiële genodigden.
 De tocht ging naar het Esserveld, een begraafplaats aan de rand van de 
stad met in het hart een Duitse militaire begraafplaats.749 Op het kerkhof 
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droegen kameraden de kist naar het graf, terwijl het muziekkorps ‘Ik had 
een wapenbroeder’ speelde. Drie salvo’s van het vuurpeloton klonken 
voordat achtereenvolgens Naumann, Müller, De Boer, Haase en Feldmeijer 
spraken. Ten slotte wierpen naaste medewerkers van Elsinga aarde op de 
kist. De plechtigheid had een diepe indruk gemaakt op de aanwezigen.750

 Politieman Jannes Luitjen Keijer nam de positie van de vermoorde 
Elsinga over. Daarbij hoorde ook dat hij voortaan samen met Conring 
en Tammens de lijsten met tegenstanders van de nationaalsocialisten 
 op  stelde.751 Keijer toonde zich een gedreven opvolger van zijn vermoorde 
voorganger. Al snel gold hij als even gevaarlijk. Keijer was zich er terdege 
van bewust dat het verzet het vizier ook op hem zou richten. Na de moord 
op Elsinga schafte hij zich daarom een stalen vest aan, maar op zaterdag 
22 april 1944 had hij bij een kennis zitten drinken en droeg hij het niet. Die 
avond werd Keijer door het verzet neergeschoten. Hij stierf in het zieken-
huis op de operatietafel.752

 De bezetter reageerde met nietsontziende hardheid op de liquidatie 
van zijn gewaardeerde medewerker. Drie dagen na de moord vond in 
Bedum, Zuidwolde, Middelstum en Winsum ‘de grootste en meest doel-
treffende razzia in het noorden’ plaats. Vier leden van het verzet  werden 

Tammens was aanwezig bij de begrafenis van politieman A.J. Elsinga.   
(Collectie Groninger Archieven)
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onmiddellijk geëxecuteerd en honderdvijftig mannen gearresteerd. 
 Der tien verdwenen in concentratiekampen, twee van hen overleefden de 
oorlog niet.753 Voor de selectie van de slachtoffers zal zeker gebruik zijn 
ge  maakt van de lijst die Keijer aan Tammens had verstrekt.
 Enkele maanden na de liquidatie van Elsinga liep Tammens wederom 
mee in een rouwstoet van de Ossenmarkt naar het Esserveld.754 Opnieuw 
was iemand met wie hij nauw had samengewerkt het slachtoffer. De liqui-
datie van de politiemannen Elsinga en Keijer was een gevolg van hun felle 
jacht op onderduikers en verzetsmensen. Het is niet bekend in hoeverre 
de illegaliteit op de hoogte was van de precieze gang van zaken bij het op -
stellen van de lijsten met ‘anti’s’. Was dit de voornaamste reden voor de 
executie van Elsinga en Keijer, dan zou Tammens vanwege zijn coördine-
rende rol een minstens zo reëel doelwit zijn geweest.
 Aanslagen op burgemeesters door het verzet kwamen vaker voor. De 
nsb-burgemeester van Schoonebeek, Geert Bisschop, was al op 29 juli 
1943 samen met twee van zijn ambtenaren doodgeschoten. Bij een over-
val op het gemeentehuis van Hoogezand kwam anderhalve maand na 
Elsinga een andere politieman om het leven. In plaats van de kluis te ope-
nen greep wachtmeester Hendrik van Bijssum naar zijn revolver, waarna 

Het verzet liquideerde ook de opvolger van Elsinga, J.L. Keijer.   
((Fotograag Harm. R. Reinders. Collectie Groninger Archieven 1785_19364))
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een verzetsman hem neerschoot.755 Burgemeester George Geert Spoelstra 
van Hoogezand vreesde daarna hetzelfde lot.756 Doorslaggevend was voor 
het verzet de overweging of de politieke tegenstander gevaar opleverde 
voor onderduikers of verzetsmensen.757 Het verzamelen van namen van 
 op  ponenten van de nieuwe orde om deze vervolgens door te geven aan de 
sd behoorde daar zeker toe.
 De moorden op politiemannen met wie Tammens samenwerkte, aan-
slagen op gevolmachtigden als Posthuma, Reydon en Seyffardt en het in 
brand steken van boerderijen van aanhangers van de nieuwe orde, moe-
ten ervoor hebben gezorgd dat Tammens zich bewust werd dat ook hij 
het slachtoffer van een sluipmoord kon worden. Natuurlijk zou ook dan 
een stoet met het treurmuziek spelende muziekkorps voorop van het 
stad huis naar het Esserveld trekken. Feldmeijer zou een toespraak hou-
den, net als Haase en waarschijnlijk ook Staargaard. Op het stadhuis en 
het Scholtenhuis zouden de vlaggen halfstok hangen. Tammens zou dan 
zijn laatste rustplaats vinden bij Elsinga en Keijer. Misschien dat op Hel-
dengedenkdag, wanneer op het Esserveld bij Duitse graven een erewacht 
stond en een halfstok gehesen vlag wapperde, nog iemand op het idee 
kwam om een krans bij hem te leggen.758

 Drie maanden na de begrafenis van Keijer voelde Tammens zich acuut 
in gevaar. Op 20 juli 1944 liet hij Vorrink de personalia noteren van enkele 
mannen. Deze vier inwoners van de Bilderdijkstraat zouden een aanslag 
op hem willen plegen. Tammens sprak erover met Haase, de chef van de 
sd. Twee weken later ontving hij Robert Lehnhoff, misschien wel de 
 be  ruchtste man op het Scholtenhuis.759 De gevreesde aanslag vond nim-
mer plaats. Was er sprake van loos alarm of werd Tammens voorzich-
tiger? Helaas zwijgen hier de bronnen.
 De dreiging van een aanslag op zijn leven zorgde ervoor dat Tammens 
zich bewapende. Voortaan beschikte de burgervader over een Waffenschein 
en liep hij met een F.N.-pistool 9 mm op zak.760 Wanneer terroristen hem 
aan zouden vallen, dan zou hij er zeker gebruik van weten te maken. 
Tammens was er de man niet naar om zich door tegenstanders schrik aan 
te laten jagen. Moeilijkheden zouden hem niet doen wijken, had hij bij 
zijn inhuldiging gezegd, maar slechts meer vastberaden zijn weg bepa-
len.761
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hoofdstuk 7

Naderende donder

§1 Wanhoop en hoop

‘Zes juni. Hoe vrolijk was de aanblik zoo op dien vroegen dag. Die 
 joviale koppen met vaderlandsche lach. Na jaren van ellende 

 geroddel en gezeur! De Tommie tooverd’ eensklaps het betere humeur.’ 
Zo  beschreef De Zwarte Soldaat de stemming onder de tegenstanders van 
de nieuwe orde nadat de langverwachte invasie was begonnen.762 Al be-
doelde dit wa-blad het spottend, het was waar dat de berichten over de 
geallieerde landing op de stranden van Normandië velen goed deden. Ook 
het Nieuwsblad van het Noorden verzweeg niet dat de Geallieerden terug 
waren in West-Europa. De van oorsprong neutrale krant stond net als alle 
 andere pers onder controle van de nazi’s. ‘Luchtlandingstroepen in het 
gebied der Seine-monding’ stond er op de voorpagina.
 Ook voor Stadjers die voor hun nieuwsvoorziening volledig op dag-
bladen als het Nieuwsblad van het Noorden waren aangewezen, was het dui-
delijk hoe zwaar de gevechten in Normandië waren. ‘Duitsche tegenmaat-
regelen aan Fransche kust,’ kopte de krant een dag later. ‘Geallieerden 
lijden zware verliezen.’ Volgens het Duitse opperbevel kwam de invasie 
precies op die plaats, waar het deze verwachtte.763 Duitse troepen waren er 
daarom in geslaagd om het geallieerde bruggenhoofd te beperken tot een 
gebied van twintig kilometer. De volgende dag was dit overigens al vier-
endertig kilometer breed en tien diep. Wie evenwel dacht dat de Geal-
lieerden aan de winnende hand waren had het mis, verzekerde de krant. 
Andere landingspogingen mislukten en enkele landingsboten hadden 
nog voor zij aan land kwamen de witte vlag al gehesen.764 Weer een dag 
later viel te lezen dat de Franse kust bezaaid was met de lichamen van 
duizenden dode Amerikanen en Britten en de zee met talloze wrakken.765 
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De plannen van het geallieerde opperbevel waren dan ook mislukt.766 Na 
het weekeinde spraken de kranten nog steeds van zware gevechten en 
grote verliezen van de Geallieerden. Voor het eerst maakten zij echter ook 
melding van een ‘overmachtig’ geallieerd luchtwapen.767

 Voor Tammens was het Nieuwsblad van het Noorden niet de enige 
nieuws bron. Hij had nog steeds een radio en kon daarop horen dat de 
 ge  allieerde bombardementen weinig uithaalden tegen de zware Duitse 
bunkers en dat ‘Anglo-Amerikaanse’ parachutisten zich in groten getale 
overgaven. Verslaggever Jan Steemers wees erop dat, net zoals in diverse 
kran ten stond, de plaats van de invasie geen verrassing was voor het 
Duitse opperbevel. Hij maakte zelfs al een vergelijking met ‘de schande 
van Duinkerken’, vier jaar eerder.768 In Het Nationale Dagblad kon  Tam mens 
lezen dat Mussert Hitler een telegram had gestuurd. De leider van het 
Nederlandse volk verzekerde de Führer aller Germanen dat ‘alle Neder-
landsche nationaalsocialisten in trouw en lotsverbondenheid’ aan diens 
zijde stonden.769 Ondanks de beschreven grote verliezen aan doden, 
 ge  wonden en krijgsgevangenen die de Geallieerden leden, wonnen zij ter-
rein. Dat was allesbehalve geruststellend, noch voor de Führer, noch voor 
de leider, noch voor Nederlandse nationaalsocialisten zoals Tammens. 
Hij richtte daarom een verzoek aan de commandant van de Landstorm 
Neder land om Fokko ontslag te verlenen.770 Tevergeefs. Zijn zoon bleef 
deel uitmaken van het 2e regiment Jeugdstorm Compagnie van Landstorm 
Neder land. Bij een confrontatie met geallieerde troepen werd de eenheid 
geheel vernietigd, op twee van de manschappen na. Fokko was een van 
hen.771

 De strekking van de berichten in de door de bezetter gecontroleerde 
media veranderde langzaam. Na enkele dagen schreven de kranten niet 
meer dat Duitse troepen de Anglo-Amerikanen terug de zee in joegen. 
De Zwarte Soldaat plaatste op 15 juni weliswaar een strip waarin tekenaar 
Rugier het glimlachen van de meeste Nederlanders op de dag van de 
invasie beschreef, op het laatste plaatje vergeleek hij dit met de grijns 
van Stalin.772 Als Duitsland onverhoopt een nederlaag zou lijden, was 
zijn boodschap, dan stonden de bolsjewieken klaar om de macht te grij-
pen.
 Veel nationaalsocialisten meenden dat de invasie nog niet inhield dat 
de Duitse overheersing van West-Europa ten einde liep. De Führer had 
immers nog geheime wapens achter de hand! Het bewijs kwam al snel. 
Precies een week na de invasie gaf Hitler opdracht tot het inzetten van het 
eerste Vergeltungswaffen, de V1. Op 13 juni kwam de eerste vliegende bom 
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op Londen neer. Nog meer geheime wapens zouden de krijgskansen zeker 
doen keren.
 In Groningen hing op straat gedurende de oorlogsjaren een beklem-
mende sfeer. De bezetter was duidelijk zichtbaar in het straatbeeld en dat 
gold vooral voor het hart van de stad, de Grote Markt. Dat een schuilkelder 
het plein ontsierde was nog niet eens het ergste. De dreiging kwam vooral 
van het hoofdkwartier van de sd in het Scholtenhuis aan de oostzijde. 
Daar wapperde iedere dag de sinistere zwarte vlag met de ss-runen en 
hing een spandoek met ‘V = Victorie want Duitschland wint voor Europa 
op alle fronten’.773 Elke voorbijganger kende de verhalen over de beulen en 
beulsknechten die er gevangenen martelden. Namen als die van Robert 
Lehnhoff of Ernst Knorr hadden een huiveringwekkende klank. Aan de 
westzijde stond het Groningse stadhuis. Nu het stads bestuur in handen 
was van de nsb, gaf dat het gevoel dat de nieuwe orde het plein had buit-
gemaakt. De militaire parades en toespraken van nationaalsocialisten 
bevestigden dit beeld. Vanaf de Martinitoren keken Duit se militairen 
over de stad uit terwijl ze het vliegverkeer beluisterden.
 Hillebrand Groenewold, die volgens Tammens zeer geschikt was 
als burgemeester, had zich eerst als waarnemer mogen bewijzen in de 
 ge  meente Marum. Kennelijk beviel hij de autoriteiten, want op 28 juli 
maakte het Rijkscommissariaat zijn definitieve benoeming bekend.774 
Groe ne wold legde zo een weg af die tegengesteld was aan die van 
Tammens. Geboren in het centrum van Groningen waar zijn vader een 
bloemenzaak dreef aan de Herestraat, was hij nu, met Utrecht als omweg, 
beland in het Westerkwartier.775 Daar slaagde hij er al snel in zijn stem-
pel op het openbare leven te drukken en hij zette alles op alles om zijn 
gemeente te nazificeren. Hierbij liet hij niet met zich spotten en ‘trok, 
gelijk de groote Führer eenmaal voor hem gedaan had, zijn uniform aan 
en hij heeft dat gedragen tot aan zijn dood toe’.
 Groenewold trad met betrekking tot het door de Duitsers opgelegde 
graafwerk bruut op en de Marumer mannen merkten dat er met hem ook 
in gerechtvaardigde gevallen niet viel te praten. Toen hij op de heg van 
dominee Simon van Wouwe een goudsbloem zag liggen, aarzelde hij niet 
deze verwijzing naar het Koninklijk Huis te vertrappen. Even later lag er 
opnieuw een goudsbloem op de heg. Daarop stuurde Groenewold uit 
wraak een vals rapport aan de sd. Deze arresteerde de gereformeerde pre-
dikant en hield hem een maand in hechtenis. Na zijn vrijlating dook Van 
Wouwe onder uit angst voor de burgemeester. Ook was Groenewold aan-
wezig bij huiszoekingen en mishandelingen. Nadat in Marum de tram 
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was gesaboteerd, wilde hij een bloedige vergelding. ‘Daar zullen er zeven 
voor vallen,’ sprak hij en nam contact op met de sd. Een week later waren 
vijf personen doodgeschoten.776

 De tijd dat Duitsland won op alle fronten leek in de tweede helft van 
1944 definitief voorbij. Op 25 augustus vierden de burgers van Parijs hun 
bevrijding. Ruim een week daarna, op 3 september, volgde Brussel en een 
dag later Antwerpen. De bevrijders naderden de Nederlandse grens. Veel 
leden van de nsb voelden zich ongemakkelijk bij de gedachte dat de Duit-
sers aan de verliezende hand waren. Onder deze omstandigheden brak 
5 september, ‘Dolle Dinsdag’ aan. Radio Oranje verspreidde het onjuiste 
bericht dat geallieerde troepen Breda hadden bereikt, waarna het gerucht 
ontstond dat de bevrijders de grote rivieren overstaken. Veel nationaal-
socialisten vluchtten daarop in paniek naar het noorden. Diverse hoge 
nsb’ers, zoals Max Blokzijl, doken onverwacht in Groningen op.777 Tege-
lijkertijd trok een deel van hun Groningse geestverwanten naar Duitsland 
en voor korte tijd verdween zelfs de hakenkruisvlag van het Scholtenhuis.778 
Onder deze omstandigheden viel er voor de Beweging niet te denken aan 
enige festiviteit. De plechtige inhuldiging van Hillebrand Groenewold als 
burgemeester van Marum, die juist die dag plaats zou vinden, kon dan 
ook niet doorgaan. Het zou er nooit meer van komen.779

 Daags na Dolle Dinsdag vlogen Lancasters en Halifaxes over de stad. 
De vliegtuigen van de Britse Royal Air Force (r.a.f.) kwamen van ver-
schillende kanten en waren op weg naar Emden.780 Het bombardement 
was dankzij de zoeklichten, trossen rode, groene en gele lichtkogels en 
het luchtafweergeschut tot in de stad Groningen te zien.781

 Al in de periode dat de macht van de Duitsers op het continent nog 
onaantastbaar leek, verschenen op kilometers hoogte boven de stad 
steeds vaker geallieerde vliegtuigen. Overdag vlogen de Amerikanen hun 
viermotorige B-17 Flying Fortresses en B-24 Liberators naar het land van 
de vijand, ’s nachts kwam de r.a.f. In de stilte van de avond klonk dan 
eerst in de verte een zacht gebrom dat tot een onregelmatig ronken aan-
zwol.782

 Dolle Dinsdag liep uit op een deceptie. Enerzijds voor hen die uitkeken 
naar de bevrijders die niet kwamen, anderzijds leidden de gebeurtenis-
sen ertoe dat de rol van de eens zo parmantige Nationaal-Socialistische 
Beweging van Anton Mussert was uitgespeeld. Door op de loop te gaan 
voor een loos gerucht, hadden veel leden zich belachelijk gemaakt bij de 
Nederlandse bevolking en bij de Duitsers.783 De bezetter schroefde vanaf 
dat moment de subsidies aan de Beweging drastisch terug. Het Secre-
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tariaat van Staat met de gevolmachtigden van de leider functioneerde 
vrijwel niet meer. De mogelijkheid om langs deze weg het Nederlandse 
volk in te kapselen in het nazi-systeem was voorgoed verkeken.784 Voor 
Tammens betekende dit dat hij alleen nog in naam de post van Ge  mach-
tigde van de leider voor Landbouw en Visserij bekleedde. Veel maakte dit 
niet uit. De bezetter had nimmer toegestaan dat deze functie inhoudelijk 
uitgroeide tot een ministerspost.
 De eerste evacués uit het oorlogsgebied bereikten Groningen op vrij-
dag 8 september 1944. 51 volwassenen en kinderen uit de omgeving van 
Nijmegen kregen in Café Woltjer aan de Grote Markt een bord stevige 
hutspot en pap. In de bovenzaal stonden bedden voor hen klaar zodat 
ze konden uitrusten. De volgende dag reisde het gezelschap door naar 
Uit huizen.785 Er zouden meer vluchtelingen volgen, zo vonden bijvoor-
beeld in de Ruigezandster polder mensen uit Arnhem onderdak.786 Begin 
 fe  bruari waren alleen al in de stad meer dan 10.000 mensen uit midden-
Limburg aangekomen zonder dat de stroom evacués verminderde.787

 Op 15 september, een dag na de bevrijding van Maastricht, ervoer Jacob 
Maarsingh hoezeer het naderen van de geallieerden enkele van zijn hoog-
geplaatste kameraden aangreep. Op zoek naar kantoorruimte  be   zocht 
hij samen met Carel Huygen het bureau van de Drentse Beauftragte Adolf 
Brandes in Assen. Daar klampten Cornelis van Geelkerken, de plaatsver-
vangend leider van de nsb en Arie Zondervan die inmiddels zijn positie 
van commandant van de wa had verwisseld voor die van de Landwacht, 
hem aan. Konden zij hun paarden onderbrengen op de boerderij van 
Maarsingh in Stadskanaal? Huygen merkte op dat de paarden beter in 
de landbouw dienst konden doen. Gezien de omstandigheden was dat 
nuttiger dan ze te houden als rijpaarden. Van Geelkerken en Zon dervan 
waren als gevolg van hun grote angst evenwel niet voor rede vatbaar. In 
hun ogen was het klaarblijkelijk zaak te redden wat er te redden viel. Ze 
lieten alle kamers in Hotel Dopper te Stadskanaal reserveren voor henzelf 
en hun gezelschap, maar kwamen daar niet opdagen.
 De volgende dag begon Operatie Market Garden met luchtlandin-
gen bij Nijmegen en Arnhem en kregen de zenuwen van de Nederlandse 
natio naalsocialisten nog meer te verduren. Met zes volgepakte auto’s 
reden Zondervan en Van Geelkerken naar de stad Groningen. Op de Grote 
Markt stopte de groep bij de Dienststelle van Beauftragte Conring, waar ze 
een tijdlang bleef staan. ‘Er wordt in Groningen nog steeds schande over 
gesproken. Blijkbaar heeft het bericht van het dalen van valscherm troepen 
bij Nijmegen en Arnhem dien Zondag zóó op gezelschap gewerkt, dat zij 
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plotseling naar Duitschland vertrokken zijn,’ rapporteerden  Maar singh 
en Huygen.788

 Veel meer nationaalsocialisten reageerden op de nadering van de 
Geall ieerden door tegelijk met wethouder Faber naar Duitsland te vluch-
ten. Anderen brachten in elk geval hun gezin in veiligheid, zoals Huygen, 
wiens echtgenote en twee zoontjes bij Maarsingh in Stadskanaal bleven.789 
Tammens lijkt in deze periode radicaler te worden. Hij vond het niet meer 
dan vanzelfsprekend dat de bevolking de opdracht kreeg om versterkin-
gen aan te leggen, het zogenaamde ‘spitten’. Dit stond ook op de agenda 
bij de burgemeestersvergadering van 20 september. ‘Wenn sich da welche 
Leute von der Grabarbeit herumdrücken, soll mann darauf los schlagen, sodass 
sie blütend liegen bleiben,’ merkte Conring op. Tammens verklaarde zich 
daar onmiddellijk mee akkoord.790 Op het bericht dat in Het Gooi, na het 
afbranden van een nsb-woning, leden van de Beweging de huizen van 
de buren in brand hadden gestoken, reageerde hij eveneens instemmend. 
Vorrink notuleerde het walgend.791 Tammens’ kabinetschef had zich gees-
telijk van het nationaalsocialisme afgekeerd toen hij het verband zag tus-
sen de gijzelaarslijsten en verrichte arrestaties. Diens geleidelijke veran-
dering viel op den duur ook Tammens op. ‘Voor mijn gevoel was Vorrink 
in het laatste half jaar van de bezetting geen nationaal-socialist meer en 
ik kreeg het gevoel dat hij de consequenties niet durfde te aanvaarden.’792 
Na zijn bekering speelde Vorrink zijn schoonvader A. Jongsma, onder-
luitenant van de staatspolitie, een kopie van de gijzelaarslijsten en vijftig 
blanco ausweisen voor hulp aan onderduikers in handen. Uiteraard zon-
der dat iemand daar verder van wist.793

 Nu de nazi’s steeds meer terrein prijsgaven, kwam De Zwarte Soldaat 
met een redactioneel hoofdartikel waarin het haarfijn beschreef welke 
rampspoed Nederland zou treffen als Duitsland de oorlog verloor. Na de 
verwoesting van de Nederlandse steden door het oorlogsgeweld, zouden 
dan de Nederlandse kunstschatten naar Noord-Amerika verdwijnen. De 
vs en Canada zouden de Europese graanmarkt dicteren, Nederlandse 
akkers braakleggen en boeren tot fabrieksarbeiders maken. Daarna zou-
den uit het oosten ras- en cultuurschendende Mongoolse horden komen 
en het communisme verspreiden. Voor Tammens was dit geschetste 
schrikbeeld erg genoeg om trouw te blijven aan het nationaalsocialisme. 
Voor nationaalsocialisten die nog niet helemaal overtuigd waren, wees 
het blad erop dat het uiteindelijk de eeuwige Jood zou zijn die van alle 
chaos zou profiteren. Gelukkig, zo verzekerde De Zwarte Soldaat, zou het 
zo ver niet komen. Dat zou Hitler nooit toestaan. Voor die tijd maakte de 
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Führer vast en zeker gebruik van revolutionaire wapens om de geallieerde 
troepen te verslaan.
 Na de Slag om Arnhem stokte de geallieerde opmars. De nationaal-
socialisten konden hoop putten uit de ontstane situatie waarbij nog maar 
weinig verandering in de linies op Nederlands grondgebied kwam. 
Zouden de kansen toch nog keren, vroegen vriend en vijand zich af.
 In 1944 werd het voor Nederlandse gemeenten steeds lastiger contact 
te onderhouden met de rijksoverheid of met andere gemeenten. Telefoon 
en telex werkten slechts met grote haperingen. Brandstofgebrek hinder-
de het wegverkeer. Auto’s en spoorwegvervoer ondervonden aanvallen 
van geallieerde vliegtuigen. Vooral vanaf april 1944 nam het aantal trein-
beschietingen sterk toe.794 Op 17 september, het moment dat Operatie 
Market Garden begon, gaf de regering-Gerbrandy vanuit Londen boven-
dien opdracht aan het personeel van de Nederlandse Spoorwegen om in 
staking te gaan. De spoorwegstaking was niet overal volledig. In Gro-
ningen bijvoorbeeld, waar de Duitse autoriteiten keihard optraden door 
een rangeerder te fusilleren en drie woningen van stakers in brand te ste-
ken, reden nog treinen.795 Het kostte Tammens desalniettemin steeds 
meer moeite andere delen van het land te bezoeken. De mogelijkheid om 
mee te kunnen in een wehrmachttrein was beperkt en niet zonder gevaar. 
Geallieerde vliegers beschoten alles wat zij op het spoor zagen rijden, 
waardoor een reis soms wel drie dagen duurde.796

 De Groningers hoorden niet alleen de honderden vliegtuigen, soms 
ook zagen zij ze van dichtbij als er voor het station grote vrachtauto’s 
stonden met wrakken van neergestorte machines.797 Vaak was de lucht vol 
met condensatiestrepen van overvliegende bommenwerpers. Meestal 
waren zij op weg naar Duitsland, maar begin november 1944 was de sluis 
van Gaarkeuken in het Westerkwartier het doel. Tegen een uur in de mid-
dag kwamen vier Typhoons uit het zuidoosten en lieten een voor een hun 
bommen los, waarbij zij de brug raakten. Twintig minuten later volgde 
een tweede aanval, uitgevoerd door zestien vliegtuigen. Door de explo-
sies vlogen de sluisdeuren van hun plaats.
 ‘Duidelijk zagen we hoe Anglo-Amerikaanse vliegtuigen iets bescho-
ten en bombardeerden. Later hoorden we dat de z.g. Gaarkeuken aan het 
Starkenborghkanaal platgegooid was. Tevens hebben ze enkele schepen 
zware treffers toegebracht zodat de scheepvaart in het kanaal gestremd 
is,’ noteerde de schooljongen Hein Wagter in zijn dagboek. De aanval 
lukte. Door de schade aan de sluis steeg het water waardoor het kanaal 
buiten zijn oevers dreigde te treden. Vanwege het hoge water was het 
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noodzakelijk om in de stad enkele bruggen omhoog te draaien. Daags na 
de aanval begon de Kriegsmarine met het herstel. Na een week konden 
schepen weer van het kanaal gebruikmaken.798

 Als burgemeester van Groningen was Tammens verantwoordelijk 
voor de openbare schuilkelders in de stad, die elk plaats boden aan onge-
veer vijftig personen. Rapporten over de staat waarin de bouwwerken ver-
keerden, belandden op het gemeentehuis. Daar bleek al snel dat de gele-
genheden voorzagen in een dringend gevoelde behoefte. Het gebruik dat 
de bevolking ervan maakte, had evenwel een ander doel dan het zoeken 
van bescherming tegen oorlogsgeweld. Alle rapporten meldden een grote 
mate van verontreiniging met fecaliën. Daar kwam nog bij dat veel schuil-
kelders in slechte staat verkeerden, doordat burgers er hout uit sloopten 
om hun huizen te verwarmen. In februari 1945 waren er van de 35 open-
bare schuilplaatsen nog slechts twee in goede staat.799

 Alhoewel de Landstand en het Secretariaat van Staat vrijwel niet meer 
functioneerden, hield Tammens zich wel bezig met de voedselvoorzie-
ning. Vanaf het najaar van 1944 spande hij zich tot het uiterste in om 
zoveel mogelijk voedsel uit Groningen naar de westelijke provincies te 
sturen. Hij werkte hierbij nauw samen met de Rotterdamse burgemeester 
Frits Müller.800 De inspanningen om de bevolking in het westen te helpen, 
leverden niet het gewenste succes op. ‘Mijn gemachtigde voor agrarische 
zaken, Tammens, deed met zijne medewerkers al wat mogelijk was om 
zooveel mogelijk voedseltransporten uit de provincie Groningen te doen 
vertrekken naar Holland,’ verklaarde nsb-leider Anton Mussert na de oor-
log. Zelf schreef Tammens in 1985: ‘Met honderden schepen werd gepro-
beerd nog aardappelen naar het Westen te krijgen. De schepen, in konvooi 
over het IJsselmeer, werden beschoten door de Geallieerden. De schip-
pers wilden of durfden niet meer. (…) Alle Maandagochtenden kreeg ik 
de overlijdensaangiften van de afgelopen week, die van Utrecht, Haarlem 
en Leiden waren soms het zevenvoudige van normaal.’ Tammens’ doch-
ter herinnert zich hoe machteloos haar vader zich dan voelde, al was hij 
ervan overtuigd dat hem in dit opzicht niets te verwijten viel.801 Sybrand 
Rispens zette zich, naar valt aan te nemen in opdracht van Tammens of 
in elk geval met diens medeweten, tijdens de Hongerwinter ook in voor 
de voedseltransporten. Hij wist de haven van Spakenburg vrij te krijgen 
van Duitsers. Hierdoor konden schepen naar Friesland vertrekken om 
voedsel voor de hongerende bevolking te laden. Ook verstrekte Rispens in 
Groningen papieren om illegale voedseltransporten mogelijk te maken.802

 Ook anderen probeerden te doen wat ze konden om de bevolking te 
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redden, zoals de Directeur van de Voedselvoorziening S.L. Louwes, of 
E.H. Ebels. Laatstgenoemde riep in zijn rol als provinciaal voedselcom-
missaris plaatselijke bureauhouders en burgemeesters op voedsel in te 
zamelen dat niet viel onder de verplichte inlevering. De kringburgemees-
ters waren het erover eens dat het verstandig was Ebels zijn gang te laten 
gaan, zolang hij maar niets te zeggen had over de uitdeling.803

 Ondertussen leek het er niet op dat de nsb-burgemeesters milder wer-
den nu de Geallieerden naderden. Dat blijkt in elk geval niet uit het stand-
punt over onderduikers dat zij op de kringvergadering van 15  no  vember 
innamen. Huizen van mensen die zich verborgen hielden dienden meteen 
te worden verzegeld, ongeacht of er nog een gezin in woonde. Vervolgens 
konden er evacués onderdak in vinden. Verder besprak de kring of het 
laten doorgaan van landbouwwerk en de suikercampagne niet ten koste 
zou gaan van het graven van tankversperringen. ‘Dit moet niet ontaarden 
in vacantie.’804

§2 Gebroken strohalmen. Januari- april 1945

Op 17 juli 1944 verzamelde zich een groepje Duitse en Nederlandse auto-
riteiten aan de voet van de Martinitoren. Bijna twee weken eerder had 
Tam mens hen een uitnodiging laten sturen voor een bezoek aan de res-
tauratiewerkzaamheden. Niet alle genodigden waren gekomen, zo had 
bijvoorbeeld de commissaris der provincie, die slechts bij hoge uitzonde-
ring bijeenkomsten oversloeg, laten weten verhinderd te zijn.805 Mogelijk 
voelde de bijna zestigjarige Staargaard er niet voor om de toren op te 
gaan, zoals het gezelschap deed na een korte uitleg door de directeur van 
de gemeentewerken.
 Waarschijnlijk hoefden de gasten niet alle 370 treden tot 90 meter 
hoog te te beklimmen om ‘einen tiefen Eindruck’ van de ‘riesigen Martin-
sturm’ te krijgen.806 De kans is echter groot dat de genodigden wel op 
68  meter hoogte het carillon bekeken, dat in 1944 gereedkwam. Om zo 
hoog te komen moest het groepje 311 treden wegtellen. Bespeeld werd het 
klokkenspel bij die gelegenheid niet. Dr. ir. G.W. van Heukelom, die de 
leiding had bij de restauratie van de Martinitoren, legde die wens van 
Conring naast zich neer door te zeggen dat er in oorlogstijd geen caril-
lonmuziek over de Grote Markt behoorde te klinken.807

 Het bestijgen van de Martinitoren was behoorlijk uitputtend, maar 
het lag niet in de aard van Tammens om onderweg af te haken en de ande-
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ren verder te laten gaan. Hij was de gastheer en verraste na afloop van de 
excursie alle deelnemers met een attentie. Iedereen ontving een foto-
album bestaande uit elf foto’s van de restauratie, elk op een kartonnen 
pagina. Een rood lintje hield het geheel bijeen. Voorop stond dat het een 
herinnering was aan het bezoek, aangeboden door de burgemeester van 
Groningen. Net als bij de foto-onderschriften waren de bovenste regels in 
het Duits en de onderste in het Nederlands.
 Bij de excursie ontmoette Tammens mensen die al vanaf enkele jaren 
voor de oorlog een belangrijke rol binnen het project hadden gespeeld. 
Van Heukelom had eerder ook al de restauratie van de Utrechtse Domtoren 
geleid en opzichter Willy van Zwieteren was al acht jaren als technisch 
ambtenaar tweede klasse belast met het dagelijks toezicht op de restaura-
tie.808 Sommige bezoekers herkenden hem nog als de voormalige voetbal-
crack, die tezamen met idolen als Bep Bakhuys en Gejus van der Meulen in 
het Nederlands Elftal speelde. Tammens zal, door bij zijn relaties te pron-
ken met het Groningse monument, bij de beide mannen de indruk heb-
ben gewekt dat hij oprecht geïnteresseerd was in het behoud van de ‘Olle 
Grieze’, zoals Stadjers de Martinitoren vertederd noemen.
 Deze kennismaking maakte het voor Van Zwieteren makkelijker om 
begin april 1945 de gang naar het stadhuis te maken voor het doen van 
een beroep op de burgemeester. Er dreigde gevaar voor de toren was zijn 
boodschap en dat kwam door de apparatuur van de bezetter. Op een hoog-
te van 56 meter boven het straatniveau bevonden zich namelijk Duitse 
telefoon-, zend- en ontvangsttoestellen. Daarnaast stond een vat met 
tweehonderd liter benzine en was twaalf kilo springstof aangebracht.809 
De verantwoordelijke onderofficier was van plan bij het naderen van de 
Geallieerden het vat benzine leeg te laten stromen en alle apparatuur met 
handgranaten op te blazen. Dat zou het einde van de toren betekenen. Als 
brandende benzine de waterspuwers uitstroomde, zouden bovendien de 
omringende gebouwen zoals de Martinikerk, het politiebureau en waar-
schijnlijk ook het Landbouwhuis tot de grond toe afbranden. Daarom 
was Van Zwieteren naar Tammens gestapt in de hoop dat hij, Tammens, 
er iets aan zou kunnen doen.
 Tammens had niet veel woorden nodig om zijn bezoeker duidelijk te 
maken hoe hij over de kwestie dacht. Als het Duitse Rijk ineenstortte. zou 
er immers veel meer verloren gaan. Zodra de communisten aan de macht 
waren, maakte helemaal niemand zich meer druk om monumenten, zelfs 
de bouwkundig opzichter niet! Tammens wees zijn bezoeker er daarom 
fijntjes op dat er een oorlog aan de gang was. ‘In een oorlog komen er wel 
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heviger dingen voor, mijnheer Van Zwieteren,’ antwoordde hij kortaf. 
Het onderhoud bleef voor de opzichter zonder resultaat.810

 Tammens’ onverschilligheid voor het voortbestaan van Groningens 
belangrijkste monument was niet kenmerkend voor de nsb. Toen in 
Zalt bommel de Sint-Maartenstoren, de hoogste toren in de wijde omtrek, 
dreigde te worden opgeblazen, probeerde nsb-burgemeester Jan Boll 
dit te voorkomen. Bij een bezoek van Mussert aan zijn stad toonde hij 
de leider de aangebrachte springladingen en verzocht hij hem bij Seyss-
Inquart te pleiten voor het behoud van het monument. Op 19 april 1945 
belegde Boll bovendien een spoedvergadering met de Gelderse commis-
saris der provincie Harmannus Hondius, de Duitse militaire autoriteiten 
en 22 notabelen. Deze verklaarden dat als de Duitsers de toren spaarden, 
zij zouden verhinderen dat de Geallieerden hem als uitkijkpost gingen 
gebruiken. Of die verklaring de doorslag gaf is niet duidelijk, maar de 
toren bleef behouden. Mussert noemt het als een van de voorbeelden van 
de wijze waarop de Beweging zich inzette voor het behoud van de Neder-
landse cultuur.811 Tammens had hetzelfde kunnen doen in een poging de 
Martinitoren te behouden. Dat hij dit niet deed wijst op fatalisme. Hij 
moet overtuigd zijn geweest van het schrikbeeld dat de nationaalsocialis-
tische propaganda schilderde.
 In de voorgaande maanden was het zelfs tot verstokte nazi’s doorge-
drongen dat het Duitse rijk op velerlei gebieden, maar zeker ook mate-
rieel, niet langer in staat was om gelijke tred te houden met de Geallieerden. 
Voor hen die jarenlang onder de indruk waren geweest van het Duitse 
overwicht, was dit een soms pijnlijke openbaring.812 Er kwamen tekorten 
aan voedsel en autobrandstof en de overheid verplichtte kamerverhuur-
ders om hun huurders in de eigen woonkamer bij de brandende kachel te 
laten zitten om steenkool te sparen.813 Voor wie hier een probleem van 
maakte, kwam drie maanden later een oplossing. Toen verbood de bezet-
ter de levering van brandstof aan particulieren en was er niets meer te 
stoken.814 Tammens had daarom, net als enkele oost-Groningse burge-
meesters, buiten de distributie om brandstof ingeslagen.815 Door bemid-
deling van waarnemend politiepresident Blank kregen hij en wethouder 
Diephuis elk 4000 turven.816

 Niet alleen gewone burgers leden onder het brandstoftekort. Drie 
maanden eerder al leidde de kolenschaarste ertoe dat nog maar twaalf uur 
per etmaal kraanwater beschikbaar was. De overige uren zette het water-
leidingbedrijf de pompen uit.817 De noordelijke suikerfabrieken hadden 
hun kolenvoorraad moeten afstaan en bioscopen waren gesloten.818 De 
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burgerbevolking kon uit de toenemende schaarste opmaken dat het Duit-
 se Rijk het steeds moeilijker kreeg.
 Aan het einde van 1944 kreeg Tammens nog even nieuwe moed toen 
troepen van het Derde Rijk in de Ardennen hun tegenstanders overrom-
pelden. Ruim een maand lang konden de nationaalsocialisten optimis-
tisch gestemd zijn. Na 23 januari 1945 was echter alle Duitse terreinwinst 
weer verloren gegaan en het laatste grote Duitse offensief aan het weste-
lijke front mislukt. Slechts weinigen geloofden toen nog in een Duitse 
overwinning. Een van hen was de Marumer burgemeester Groenewold, 
die overtuigd was dat Duitsland hooguit nog een maand nodig zou heb-
ben om de Geallieerden de zee in te drijven.819 ‘Een bolsjewistisch-kapi-
talistische overwinning zal voor ons land de meest noodlottige gevolgen 
hebben, zo zelfs, dat hiermee geen rekening hoeft te worden gehouden 
omdat dit het einde van ons volk is,’ had Tammens twee jaar eerder 
 ge  zegd.820 Met afgrijzen zag hij het moment naderen. In West-Europa 
waren de Anglo-Amerikanen in het offensief en aan het Oostfront hadden 
de Sovjets na Stalingrad het initiatief behouden. Berichten in onder meer 
Het Dagblad voor het Noorden sterkten zijn fatalisme. ‘Alle niet-bolsjewis-
tische elementen worden terechtgesteld,’ schreef de enige krant die op 
dat moment nog in de provincie Groningen verscheen, ‘deze terechtstel-
lingen zijn aan de orde van de dag’.821

 In Nederland bereidden de Geallieerden zich voor op een offensief in 
het voorjaar. Een voorteken hiervan was dat 18 maart vanaf vijf over vier 
in de middag een Spitfire xi vier rechte baantjes van oost naar west en 
omgekeerd over de stad trok. Flight Lieutenant E.N. Godfrey maakte onge-
stoord door de Duitse Luftwaffe luchtfoto’s.822 Pas op 31 maart kon Win-
terswijk haar bevrijders verwelkomen en moest de bezetter steeds meer 
terrein prijsgeven. Een dag later was Enschede bevrijd en op 6 april kon-
den de rood-wit-blauwe vlaggen uit in Coevorden. Twee dagen later over-
vielen Franse parachutisten Café Slomp in Westerbork, het hoofdkwar-
tier van de Duitse generaal-majoor Böttger die daarbij zwaargewond 
raakte. Uiteindelijk moesten de Fransen zich terugtrekken. Voor de kran-
tenlezers in Noord-Nederland was duidelijk dat het front steeds dichter-
bij kwam.823 De nationaalsocialisten onder hen putten op maandag 9 april 
moed uit de berichtgeving. Het Dagblad voor het Noorden berichtte dat de 
Canadezen een paar kilometer boven Almelo tot staan waren gebracht.824 
Het einde van Tammens burgemeesterschap leek nog niet heel snel te 
naderen.
 Aan het begin van de nieuwe werkweek zag het ernaar uit dat de 
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be vrijders de stad voorlopig niet zouden bereiken en de bevolking het 
nog even moest uithouden, al werd dit met de dag moeilijker. Dat ervoe-
ren ook brugwachter Van Biessum en opzichter Josephus Hasselman die 
opdracht kregen de Bontebrug te openen. Enkele Nederlandse ss’ers wil-
den erdoor met een voedselschuit, getrokken door de sleepboot Antje. De 
draaibrug was evenwel gebouwd voor elektrische bediening en de twee 
mannen deden er lang over om de brug met de hand open te draaien. Té 
lang naar de zin van de ss-soldaten die getergd in de lucht schoten, aan 
wal sprongen en Van Biessum en Hasselman een pak slaag gaven. Daarna 
voer de Antje de Bontebrug open. De boot ging verder, met de brugwach-
ter en de opzichter als gevangenen aan boord.
 Waarnemend directeur Gemeentewerken Van Foreest was twee maan-
den daarvoor weer teruggekeerd in Groningen nadat hij uit Breslau 
gevlucht was voor het Rode Leger. Hij deed onmiddellijk een beroep op 
de burgemeester om de gevangenen vrij te krijgen. Namens Tammens 
stelde gemeentesecretaris Dekker nog diezelfde dag Conring op de hoog-
te en vroeg om diens bemiddeling. Ook commissaris Staargaard hoorde 
van het voorval, zoals van alle ‘bijzondere gebeurtenissen’ waarvan een 
melding op zijn bureau belandde.825

 Die dag schreef Het Dagblad voor het Noorden dat de Geallieerden zware 
verliezen leden omdat zij te veel risico hadden genomen met te lange aan-
voerlijnen.826 Desondanks waren geallieerde verkenners weer een dag la -
ter al bij het Drentse Meppel gesignaleerd. Ze werden echter niet gevolgd 
door hun hoofdmacht.827 Op 12 april heette het nog zo te zijn dat de Cana-
dezen bijna geen terreinwinst meer boekten. Holten, Nijverdal en Rijssen 
waren de frontplaatsen, berichtte Het Dagblad voor het Noorden in het laat-
ste nummers dat Tammens bereikte.828

 Heel de week verrichte Tammens de normale werkzaamheden die bij 
zijn functie hoorden. De dossiers waar hij zich over boog, behandelden 
evenwel onderwerpen die hij in eerdere maanden aan zijn wethouders 
zou hebben overgelaten. Zo werkte hij in elk geval op minimaal drie 
dagen aan een stadsuitbreidingsplan.829

 Op donderdag de 12e was Tammens als enige burgemeester aanwezig 
bij een vergadering in het provinciehuis. Naast Conring en Staargaard 
bestond het gezelschap vooral uit hogere ambtenaren. In zijn openings-
woord wees de commissaris erop hoe belangrijk het was dat, juist nu de 
oorlogshandelingen dichterbij kwamen, ‘de leidende functionarissen op 
hun post blijven, totdat dit hun feitelijk onmogelijk wordt gemaakt’. Ook 
zonder deze woorden wisten de aanwezigen dat de bezetter het niet op 
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prijs stelde als zij op de vlucht sloegen. De kans bestond dat ze dan het lot 
zouden delen van de burgemeester van Königsberg in de Neumark. De 
man verliet zijn stad zonder dat er sprake was van een ontruimingsbevel. 
Een standgerecht veroordeelde hem en liet hem ophangen, zo had on -
langs nog in de krant gestaan.830

 De notulen van de vergadering bij Staargaard eindigen met de opmer-
king dat de volgende bijeenkomst gepland stond voor woensdag 9 mei, 
onvoorziene omstandigheden voorbehouden.831 Dat was een optimisti-
sche formulering die niet langer paste bij het tempo waarmee de Geal-
lieerden inmiddels oprukten. Canadese troepen waren nu vlakbij Assen. 
Alleen indíén zich iets onvoorziens zou voordoen, zou de volgende bij-
eenkomst nog gehouden kunnen worden. Enkele maanden eerder had 
Staargaard nog laten weten dat hij, zodra de stad geen dienst meer kon 
doen als zetel van het provinciebestuur, deze zou verplaatsen naar Win-
sum.832 Daarvan kwam het niet.833

 Ondertussen had Generaloberst Johannes Blaskowitz, Oberbefehlshaber 
Niederlande, opdracht gegeven om de stad tot het uiterste te verdedi-
gen.834 Aan de voet van de Martinitoren lag inmiddels een zandlaag van 
een meter dik, bestemd om de Duitse apparatuur op te vangen wanneer 
die naar beneden werd gegooid.835 Voor de ramen van het stadhuis lagen 
zandzakken. Op verschillende plaatsen hingen biljetten met de mede-
deling dat op iedereen, die zich tijdens oorlogshandelingen op straat 
begaf, zou worden geschoten.836

 Vrijdag 13 april bracht, net als de dag van Tammens’ officiële inhuldi-
ging ruim twee jaar daarvoor, weersomstandigheden die heel geschikt 
waren om op het land te werken. De zon liet zich regelmatig zien en er 
stond een zwakke tot matige wind.837 Voor Tammens kon het verschil ech-
ter nauwelijks groter zijn. Dat de kans dat hij na het weekeinde nog terug-
keerde in het stadhuis maar klein was, werd hem al duidelijk toen hij die 
ochtend naar zijn werk ging. Voor het eerst bewaakten leden van de Land-
wacht bruggen in de binnenstad. Het wees erop dat de Canadezen nu 
dichtbij waren.838 Toch probeerde Tammens nog steeds zoveel mogelijk 
zijn normale werkzaamheden te verrichten. Dat betekende dat hij zich 
opnieuw boog over het stadsuitbreidingsplan.
 De burgemeesterskamer had een raam dat uitzicht bood op de Waag-
straat. Wanneer hij even naar buiten keek, zag Tammens het Scheep-
vaartmuseum in het sierlijke zeventiende-eeuwse goudkantoor op de 
hoek, de tandheelkundige kliniek voor minvermogenden, het distribu-
tiekantoor en de panden die bij de firma Geubels in gebruik waren. In de 
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dik twee jaar van zijn burgemeesterschap was het een vertrouwde aan-
blik geworden.
 Die middag verliet Tammens voor de laatste keer de burgemeesters-
kamer en ging naar zijn huis aan het Zuiderpark. Het was nog vroeg, maar 
hij was gewaarschuwd dat de Geallieerden Assen al hadden ingenomen 
en onderweg waren naar Groningen. Dat was een afstand van 26 kilome-
ter. Een Sherman-tank deed daar op topsnelheid ruim een half uur over.839 
Tammens liep de bordestrap af, de Grote Markt op. Aan de overkant be -
reidde de sd zich voor op een vertrek uit het Scholtenhuis. Vanaf het 
einde van de middag verteerde een vuur op het pleintje achter het gebouw 
het archief van haar schanddaden. Een dunne sliert rook kringelde om -
hoog en verwaaide in de richting van het Schuitendiep.840 Ook Tammens 
had die dag opruiming gehouden en door kabinetschef Vorrink en amb-
tenaar Boelsum Johannes Quast diverse stukken laten verbranden in de 
verwarmingsketel.841

 Onderweg passeerde Tammens een aantal stukken geschut en enkele 
mitrailleursnesten. Sommige soldaten liepen met Panzerfausten om tegen 
de Canadese tanks te gebruiken.842 Dat de Duitsers de stad niet zomaar 
over zouden geven aan de Canadezen, was voor Tammens net zo duidelijk 
als voor de andere mensen die nog nerveus op straat ronddrentelden. Er 
stond de geallieerde troepen, die niet op veel tegenstand rekenden, nog 
een onaangename verrassing te wachten.843

 Wanneer Tammens door de Parklaan fietste, passeerde hij een 
 es  doorn.844 De zon door de takken wierp een vreemde schaduw op de grond 
die leek op gebroken hakenkruizen. Nu het na de lange koude winter ein-
delijk warmer werd, begon de boom al flink uit te lopen. Het gerommel 
van geschut was inmiddels duidelijk te horen. Het klonk ‘grommend en 
dreunend’ uit de richting van de Paterswoldseweg, waar Tammens’ wet-
houders Diephuis en Van Duyn woonden.845

§3 Wachten op bijltjesdag. Midden april 1945

Op zaterdag 14 april bleek weer eens hoe grillig het weer in april kon zijn, 
want in tegenstelling tot de dag ervoor was het kil en somber.846 Het paste 
wel bij de omstandigheden waarin Tammens verkeerde. Een groot deel 
van de nacht zal hij hebben doorgebracht in het souterrain van zijn 
 wo  ning. Daar was hij nog het veiligste, want buiten woedden straat-
gevechten. De geluiden van de geallieerde tanks deden vreemd aan, net 
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als destijds de eerste tractoren die het platteland voorgoed hadden veran-
derd. Mogelijk probeerde hij wat te rusten, maar de schotenwisselingen 
hielden de Stadjers uit de slaap. Heel de nacht kwamen granaten met een 
angstaanjagend gefluit over. Tammens kon niets anders dan rusteloos 
heen en weer lopen tussen de diverse vertrekken, de grote centrale hal, de 
keuken, de bijkeuken en het dienstbodevertrek. Niet de plaats waar een 
burgemeester zich doorgaans ophield. De groene en witte tegels van de 
vloer hadden wel wat van bouwland waarbij de akkers met verschillende 
gewassen waren ingezaaid.847 In het Zuiderpark klonken vogelgeluiden. 
De zanglijster, of op z’n Gronings de Lutje Grieze Liester, als eerste. Deze 
scharrelde vaak over de grond in de tuin van Tammens. Het dier liet zich 
vaak al horen voordat de zon opkwam.848 Daarna klonk het zingen van een 
vink en een tjiftjaf. Dat waren niet de vogels die Tammens kende van het 
Ruigezand.849

 Het leek al weer een eeuwigheid geleden dat Tammens nog gewoon op 
de boerderij woonde. Hij had natuurlijk terug kunnen gaan naar zijn 
landbouwbedrijf. Gisteren zelfs nog, na de bespreking bij Staargaard, had 
hij gewoon in de auto kunnen stappen en naar zijn land rijden. De Duitse 
soldaten hadden hem vast nog wel doorgelaten. Dan zou hij echter zijn 
post hebben verlaten en dat stond gelijk aan desertie. Hij was door Seyss-
Inquart aangesteld als burgemeester en moest in de stad blijven zolang 
hij geen ontruimingsbevel kreeg. Bovendien was het op de wegen ook 
levensgevaarlijk, want de Anglo-Amerikaanse vliegtuigen schoten op alle 
verkeer. Daar kwam nog bij dat de Führer zijn post ook niet verliet, dat 
Feldmeijer niet was gevlucht, al had hem dat het leven gekost. De verde-
digers van Stalingrad hadden tot het bittere einde standgehouden en 
zelfs Mussert vluchtte niet, al was hij dat misschien wel van plan geweest. 
Zijn auto stond tenminste al klaar in Groningen en een deel van zijn lijf-
wacht was hier ook. Daarvoor was het nu evenwel te laat. De leider had 
geen keus meer, zoals ook Tammens geen keus meer had. Hij kon niets 
anders meer doen dan te wachten op bijltjesdag, het moment waarop hij 
in handen zou vallen van zijn tegenstanders.850

 Inmiddels was het kwart voor zeven. Het verduisteringspapier kon 
van het raam want de zon was nu op, al was hij niet te zien. Donker was 
het die nacht trouwens ook niet geworden. De belegeraars hadden de 
wolken continu beschenen met hun schijnwerpers, wat voor een vreem-
de schemering had gezorgd. ‘Monty’s Moonlight’ noemden ze dat. In de 
Gro ningse straten was het ongeveer net zo verlicht alsof de volle maan 
scheen.851 Van buiten klonk het geluid van een vliegtuig. Geen zware 
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bommenwerper, maar een licht verkenningstoestel. Het was een Auster 
Air Observation Post (aop) van de Royal Canadian Air Force (rcaf) die 
boven de stad cirkelde.852 Nu het licht werd, hielp het vliegtuigje een half 
dozijn Canadese 25-pounders, dat verspreid om de stad stond opgesteld, 
door aan te geven hoever hun projectielen van het doel terechtkwamen.853 
De piloot paste er echter wel voor op om niet te dichtbij te komen, want 
de Duitsers beschikten nog over zo’n twintig stukken 2 cm. Flak lucht-
doelgeschut.854 Bij de Slag om Groningen werden de kanonnen ingezet 
als ‘gewoon’ geschut en moesten zij de strijd aanbinden met Canadese 
Sherman-tanks. De Flak-kanonnen bezaten geen geschutsschilden. Als 
alternatief was de bemanning per kanon één pak stro verstrekt.855

 Nog nooit was het verschil tussen Tammens en zijn stadgenoten zo 
klein geweest als in de dagen die hij als weerloos Stadjer in zijn souterrain 
doorbracht. Ieder bereidde zich op zijn eigen manier voor. Het eten en 
drinken stond op een veilige plaats binnen handbereik, al zal Tammens 
over iets meer beschikt hebben dan de gewone burgers. Het vuren van 
allerlei soorten wapens klonk door het Zuiderpark. Soms veraf, maar ook 
op betrekkelijk korte afstand. Op zaterdagavond werd zwaar gevochten 
om de Herebrug op 150 meter van Tammens’ woning. Door deze te ver-
overen, forceerden de Canadezen de toegang tot de binnenstad van Gro-
ningen. De wijken ten zuiden van de diepenring waar ook het Zuiderpark 
toe behoorde, waren niet meer in Duitse handen.856 Nadat bij een beschie-
ting van troepen die zich in de elektriciteitscentrale hadden verschanst 
een transformator was geraakt, zat vanaf een uur of negen de hele stad 
zonder elektriciteit.857 Ook in het huis van Tammens ging die avond het 
licht langzaam uit, net als bij de paar andere Stadjers die nog op het 
stroomnet waren aangesloten.858 De omstandigheden leken haast onwe-
zenlijk. Door de brandende stad, de Canadese schijnwerpers en het mon-
dingsvuur van het geschut, was het buiten minder donker dan in de ver-
duisterde huizen, waar vaak niet meer verlichting was dan een enkele 
kaars.
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hoofdstuk 8

Verhalen hoe de oorlog  
is verdwenen859

§1 Oorlog en vuur

R uim twee jaar had Tammens Groningen bestuurd, tot het moment 
dat de Canadezen de stad belegerden. Daarna was zijn invloed net zo 

gering als die van willekeurig welke andere Stadjer, of hij nu in het stad-
huis of in zijn burgemeesterswoning zat. Hooguit was Tammens iets 
 beter in staat om van de gebeurtenissen op de hoogte te blijven. Waar 
de meeste anderen van het telefoonnet waren afgesloten, daar werkten de 
toestellen van autoriteiten nog. De Canadezen maakten hiervan gebruik 
om vanuit Paterswolde aan de Duitse commandant die de leiding over de 
verdediging had te vragen of hij zich wilde overgeven.860 Het spreekt van-
zelf dat ze Tammens niet opbelden, maar als burgemeester had hij op 
vrijdagsmiddag nog wel kunnen proberen om zijn wethouders aan de lijn 
te krijgen.861 Het was nog maar de vraag of een van hen in staat was om op 
te nemen. Op de Paterswoldseweg, waar Diephuis op nummer 11a woonde 
en Van Duyn op nummer 51a, werd die middag al fel gevochten.
 Het was juist aan de Paterswoldseweg geweest dat de eerste bevrijders 
om kwart over vier in de middag de stad binnentrokken.862 Daar stelden 
de tanks van het bevrijdingleger zich langs de kant van de weg op, terwijl 
stoottroepen verder oprukten. Al snel namen de flak-schutters vanuit het 
Stadspark de tanks onder vuur. Deze schoten terug en om tien over half 
vijf zweeg het Duits geschut.863 Voor een met stro beschermd flak waren 
tanks een te sterke tegenstander.
 Ondertussen achtte de bezetter het de hoogste tijd de burgerbevolking 
te waarschuwen. Tegen kwart voor zes fietste een man door de straten en 
schreeuwde tegen iedereen die nog op straat was, naar binnen te gaan. 
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Veel mensen renden zo snel als hun provisorisch opgelapte schoeisel dat 
toeliet naar huis.864 De ruim 125.000 Stadjers en ontelbare evacués die 
uit andere delen van het land naar Groningen waren gekomen, brachten 
zich zo goed mogelijk in veiligheid. Om half zeven reden nog eens Duitse 
auto’s met luidsprekers rond. Blijf binnen, was hun boodschap.865

 Inmiddels had een kilometerslange colonne de rand van de stad 
 be  reikt. De stoet met onder meer kangaroos, gepantserde voertuigen die 
een stuk of tien manschappen vervoerden, vrachtwagens, jeeps en rij-
dend geschut kwam tot stilstand toen bleek dat de bezetter Groningen fel 
verdedigde.866 Vervolgens voerden twee Shermans van tankregiment Fort 
Garry Horse een verkenning uit over de Paterswoldseweg.867 Hier sprong 
een Duitse soldaat tevoorschijn en schoot een Panzerfaust af op de tank 
van sergeant Walter Chaulk. Het projectiel trof de geschutskoepel en het 
voertuig raakte onbestuurbaar, vloog in brand en botste tegen de woning 
van hoofdonderwijzer Willem van Liefland en zijn gezin op nummer 
188. Het gehele blok huizen vatte onmiddellijk vlam.868 Het Flak beschoot 
daar  na de achterkant van de Sherman. Tankschutter Fred Butterworth 
sneuvelde. De 22-jarige vrijwilliger uit Winnipeg was de eerste bevrijder 
die bij de slag om Groningen het leven liet. Pas na de capitulatie van de 
Duitse eenheden in Groningen kreeg Butterworths lichaam een tijdelijke 
rustplaats in de volkstuinen aan de overkant van de straat.869

 De bewoners van de getroffen huizen ontvluchtten hun brandende 
woningen via de achtertuinen. Het complete huizenblok ging verloren, 
want de gevechten waren zo hevig dat de brandweer, volledig paraat 
in drie kazernes en op verschillende hulpposten, niet kon uitrukken.870 
On  dertussen verjoegen de verdedigers nog enkele andere tanks. Daarna 
de  den de Canadezen een poging om met een gepantserde ambulance de 
slachtoffers te bergen, maar ook dit voertuig viel ten prooi aan Panzer-
fausten.871

 Om zeven uur die avond kreeg Willy van Zwieteren zijn zin. De bouw-
kundig opzichter van de gemeente Groningen mocht eindelijk de twee-
honderd liter benzine weghalen die op de Martinitoren was opgeslagen.872 
Samen met een arbeider om de lift te bedienen bracht hij alle brandstof 
naar beneden waar de mannen een deel lieten wegstromen.873 In de onwe-
zenlijke sfeer van de gewonde stad, waarin Canadese schijnwerpers en 
brandende gebouwen spookachtige schaduwen wierpen, zorgde de op -
zichter ervoor dat het gevaar voor het monument iets kleiner werd, mis-
schien net genoeg om het te kunnen behouden. Dat was voor hemzelf niet 
zonder risico. Ongeveer een uur daarvoor had de laatste politieman al het 
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bureau aan de voet van de toren verlaten. Pas op 17 april was het gevaar 
geweken en kon het weer worden bemand.874

 De vijf op de Martinitoren achtergebleven Wehrmachtsoldaten, die 
ge  durende de vier dagen dat de slag om de binnenstad duurde op hun 
post bleven, zagen hoe Stadjers gezamenlijk hun huizen nat hielden. 
Diverse panden ontkwamen hierdoor aan vernietiging.875 Het vormen van 
een levende ketting om emmertjes water door te geven was echter niet 
zonder gevaar. In de Oosterstraat trof een verdwaalde kogel de zestien-
jarige Betty Bosma dodelijk, waarna de andere burgers in paniek weg -
vluchtt en.876

 In de nacht van vrijdag op zaterdag was de bewegingsruimte van 
 Tam mens, net als van de andere inwoners van de stad, beperkt tot zijn 
eigen woning. Het valt aan te nemen dat hij de bange uren doorbracht 
terwijl hij luisterde naar zijn radiotoestel. Hij had de keuze tussen de door 
de bezetter gecontroleerde Hilversumse omroep, het vanuit het bevrijde 
Eind hoven uitzendende Radio Herrijzend Nederland of een Duits radio-
station. Berichten die hem bevielen zal hij niet hebben gehoord. Wenen 
was gevallen en het Rode Leger bedreigde nu Berlijn waar Hitler nog 
standhield. Als de Führer de oorlogskansen nog wilde doen keren met 
geheime wapens, dan moest hij opschieten, anders zou dit voor Tammens 
te laat zijn.877 In Groningen hadden de Duitse verdedigers hun Energie-
tropfen in de vorm van een veldfles vol jenever al ontvangen.878 Tegelij ker-
tijd naderde een aantal van de langverwachte bevrijders ‘zo kachel als wat’ 
de stad Groningen.879

 De Canadese officieren zagen op hun stafkaarten dat Groningen een 
oude vestingstad was. De stadswallen waren weliswaar al in 1878 geslecht, 
maar de stadsgrachten lagen er nog en vormden rond het centrum de 
zogeheten diepenring. Duitse troepen zouden van deze hindernis dank-
baar gebruik kunnen maken, want als zij de bruggen ophaalden, was het 
veel moeilijker in de binnenstad door te dringen. De belegeraars had-
den het geluk dat de bezetter nauwelijks oog had voor de mogelijkheden 
die het van oorsprong middeleeuwse verdedigingsstelsel bood. De 
meeste bruggen waren slechts zeer gebrekkig of helemaal niet van 
spring stof voorzien. Bij de Emmabrug was dat wel het geval, maar deze 
explosieven dienden met een lont tot ontploffing te worden gebracht. 
Cana de  se scherpschutters verhinderden dat. De bevrijders zagen zich 
dus ge  plaatst voor een barrière die moest worden overwonnen om de 
stad te kunnen veroveren, maar de hindernissen hadden veel zwaarder 
kunnen zijn.880
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 Hendrik Albert van Foreest kon ondertussen vanuit zijn huis aan de 
Herman Colleniusstraat 72 Duitse troepen de brug zien ophalen. Soldaten 
verschansten zich met een machinegeweer in de watertoren recht tegen-
over hem en op straat verscheen een stuk geschut.881 Enkele maanden eer-
der had hij de Geallieerden nog kunnen ontvluchten, nu was er geen ont-
komen meer aan. Hij kon alleen maar hopen dat ze niet zo wreed zouden 
zijn als de Russen.
 Door hun goede uitrusting, betere mentaliteit en ook door de kwali-
teit van de manschappen zelf waren de aanvallers duidelijk in het voor-
deel ten opzichte van de verdedigers, die tot verschillende uiteenlopende 
onderdelen behoorden. In tegenstelling tot de Canadese troepen van wie 
de meesten in de twintig waren, liepen de leeftijden van de verdedigers 
uiteen van 14 tot 65 jaar. De jongsten behoorden tot de Hitlerjugend, de 
oudsten waren kort daarvoor opgeroepen spoorwegmannen. Verder 
 be  stond het Duitse garnizoen uit soldaten van onder meer het 359 Marine 
Festungbatalion, van de Luftwaffe of leden van de Hitlerjugend en de Grüne 
Polizei. Ook waren er enkele leden van de ss-standarte Hermann Goering, 
van de Germaanse ss, Nederlandse ss’ers, kampbewakers en leden van de 
nskk. Al met al een troepenmengsel dat de Duitse commandant on -
mogelijk in korte tijd tot een eenheid kon smeden.882 Weliswaar zette ook 
major-general A.B. Matthews, de Canadese bevelhebber, troepen van ver-
schillende onderdelen in, maar hierbij ging het om geoefende formaties 
die als eenheid opereerden. Alleen al bij de bevrijding van de stad waren 
21 verschillende onderdelen betrokken. Zij losten elkaar regelmatig af.883 
De Canadezen wonnen dan ook langzaam maar zeker terrein en konden 
het zich veroorloven rekening te houden met het lot van de burgerbevol-
king. De aanvallers gebruikten daarom vooral lichtere wapens.
 Al op vrijdagavond richtte een deel van de Canadese troepen zich na 
zonsondergang op hun eerste belangrijke doel: de Parkbrug over het 
Noord-Willemskanaal. Het lukte deze op de vroege zaterdag om vier uur 
te bezetten zonder verliezen te lijden. Vanaf dat moment was de eerste 
belangrijke toegangsbrug tot de binnenstad in handen van de aanval-
lers.884 De troepen konden verder oprukken in de richting van het Hoofd-
station en de Hereweg.
 Zondagochtend 15 april weerklonk een vreemd lawaai dat steeds lui-
der werd. Het was misschien nog het beste te vergelijken met de land-
bouwmachines zoals die in gelukkiger dagen op Tammens’ land werkten. 
Tractoren en dorsmachines, om precies te zijn, maar dan veel sterker. Het 
geluid was nu oorverdovend. Als Tammens naar buiten keek kon hij zien 
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hoe een gevaarte zich juist het tuintje naast de burgemeesterswoning 
 in  ploegde. Het was een Canadese tank met het glimmende embleem van 
de ‘Maple Leaf of Canada’. De laatste krant die hem bereikt had was die 
van donderdag. ‘Canadese tanks in Overijsel komen moeilijk vooruit,’ 
luidde de kop. Drie dagen later stond er zo’n bakbeest in zijn tuin. Sol-
daten met platte helmen liepen eromheen.885 Het was afgelopen met zijn 
burgemeesterschap. Tammens had dan wel een pistool, maar hij zag in 
dat hij daar niets mee kon doen. Bijna niets.
 Inmiddels waren de Duitsers de controle over de bruggen ten zuiden 
van het centrum kwijt. Na de inname van het Hereplein door de Canadezen 
was de kans op een succesvolle verdediging van Groningen vrijwel nihil. 
Zolang de Duitse troepen echter handelden naar de bevelen van Hitler, 
kon van capitulatie geen sprake zijn.886 Die nacht losten de Frans-Cana-
dezen van Les Fusilliers Mont-Royal het Essex Scottish Regiment af. Om 
tien uur begonnen zij aan de zware taak de Grote Markt te veroveren. 
Snel ontstonden hevige straatgevechten. De Canadese verliezen bleven 
be  perkt, al behoorden de commandant van de Canadese A-Compagnie, 
Major George Ernest Bergeron en zijn ordonnans tot de gesneuvelden.887

 De aanvallers boekten steeds meer terreinwinst op de Duitsers. Die 
ochtend maakten de Canadezen maar liefst achthonderd krijgsgevange-
nen, waaronder zestig officieren.888 Een Duitse officier die zich niet aan 
het bevel van een Canadees hield, ontving enkele corrigerende schoppen 
‘onder een zeker deel van zijn lichaam’.889 De tijd waarin het Derde Rijk de 
lakens uitdeelde was voor hem voorbij en het gebied waar dat nog wel zo 
was werd voortdurend kleiner. Straat voor straat drongen de bevrijders 
de Duitse troepen terug. Deze brachten inmiddels voor hen belangrijke 
zaken in veiligheid. Daarbij waren enkele vrachtwagens vol met degelijke 
Nederlandse fietsen die donderdags nog waren gevorderd.890 Niet altijd 
slaagden de nazi’s erin kostbaarheden mee te nemen. Bij de verovering 
van het hoofdpostkantoor aan de Munnekeholm vielen honderden zakjes 
met gouden munten in Canadese handen, een goudschat met een waarde 
van zo’n kwart miljard gulden. Helaas is dit zoekgeraakt.891

 In het Noorderplantsoen verzetten de Duitsers zich nog lang, met 
name vanuit een schuilkelder in de voormalige stadswal en vanuit het 
Sikkens-poortje vuurden ze op hun tegenstanders. De Canadezen moes-
ten vlammenwerpers inzetten voordat de weerstand brak.892 Dat was in 
het centrum van de stad nog niet het geval. De beide legers stonden op 
de Grote Markt recht tegenover elkaar. Het gebied aan de zuidzijde, van 
de Herestraat tot de Oosterstraat, was in Canadese handen. Hiertegenover 
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waren in de gebouwen aan de noordkant Duitse mitrailleurnesten 
 ge  plaatst. Om ongeveer half negen in de avond openden Canadese tanks 
het vuur. Apotheek Sissingh op de hoek met de St. Jansstraat raakte in 
brand, net als café De Pool. Andere panden vatten ook vlam.
 Om kwart voor negen staakten de bevrijdingstroepen het vuren en 
klonk in het Duits een stem uit een luidspreker. Verdere tegenstand was 
zinloos schalde over het plein, aangezien een grote Canadese legermacht 
uit het zuidwesten oprukte. Als de Duitsers zich zouden overgeven, zou 
hen niets overkomen. Tot negen uur en geen minuut langer kregen de 
verdedigers de tijd om hierover na te denken.
 De burgers uit het omliggende gebied maakten gretig gebruik van de 
gevechtspauze om zichzelf en wat schamele bezittingen te redden en een 
goed heenkomen te zoeken. Ze haastten zich terecht, want de Duitse com-
mandant weigerde zich over te geven. Precies om negen uur opende 
 Ca  nadees 75-milimetergeschut daarom het vuur op de Duitse stellingen. 
Om half tien stond het Scholtenhuis in lichterlaaie. Weldra sloegen de 
vlammen naar buiten en toen de brand eenmaal de munitieopslag bereik-
te, weerklonk een zware explosie.893 Het pand brandde volledig uit. Dat 

In het centrum van de stad waren de verwoestingen groot.  
(Foto L.J. Pluim, Groninger Archieven 2437-2268)
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was het einde van ’t huis van het nazisme, waar zij die voor de vrijheid 
streden onmenselijk hebben geleden.894

 Al voordat de Canadezen Groningen bereikten, wisten leden van de 
Binnenlandse Strijdkrachten (b.s.) wat hen te doen stond wanneer de 
 be  vrijders arriveerden. ‘De arrestatieploegen waren reeds samengesteld 
en gingen direct aan het werk, zodat binnen de kortste tijd alle verdachte 
politieke delinquenten gevangen werden genomen.’895 Het ophalen van 
de arrestanten begon al terwijl de troepen nog op elkaar schoten.896

 Al hielden de Canadezen ontegenzeggelijk rekening met de Groningse 
bevolking, het was niet te vermijden dat de burgers in soms hachelijke 
situaties belandden. Dat was al zo vanaf de eerste dag van de gevechten, 
toen de tank van sergeant Chaulk in een rij huizen tot stilstand kwam. 
Bewoners van het stadshart kwamen enkele dagen later letterlijk tussen 
twee vuren te zitten. Ook rond de Herman Colleniusbrug waren zware 
gevechten. De Canadezen wisten de mitrailleurpost in de watertoren pas 
uit te schakelen door met een 6-pounder antitankkanon het bovenste 
reservoir lek te schieten. Een miljoen liter water spoelde via de inslagen 
en de trap naar buiten. ‘Het was alsof er een reus stond te plassen, ver-
klaarde een ooggetuige.897

 Bij de beschietingen was ook het huis van het echtpaar Van Foreest 
geraakt. De ambtenaar kreeg daarbij een mitrailleurkogel in zijn voet. 
Hij hoopte in het verpleeghuis voor gereformeerde ouden van dagen 
Bethesda hulp te kunnen krijgen. Onder normale omstandigheden hoog-
uit vier minuten lopen, maar voor een gewonde in een oorlogsgebied is 
het een moeizame tocht. Daar, aan het H.W. Mesdagplein 7, zullen waar-
schijnlijk meer burgerslachtoffers uit de Schildersbuurt zijn opgevangen. 
Nog voor dat de verwonding goed was verzorgd, arresteerden Canadezen 
de nsb’er. Van Foreest vertrok daarna als gevangene naar Hoogkerk.898

 In het centrum van de stad beleefde juwelier Hermannus Oving hache-
lijke momenten. Hij bezat een chique winkel op de zuidoostelijke hoek 
van de Grote Markt en bewoonde een pand aan het begin van de Poele-
straat. Vanachter zijn etalageruit had Oving de voorgaande jaren bij veel 
gebeurtenissen als het ware op de eerste rang gezeten. Op de Grote Markt 
was in de namiddag van 10 mei 1940 de eerste Duitse motorrijder aange-
komen. De man was door de Groningers aangegaapt alsof hij Hitler zelf 
was.899 Oving had kunnen zien hoe op Groningens centrale plein Mussert 
rondliep, Seyss-Inquart hinkte en de Duitse troepen marcheerden. Daar 
was ook nsb-burgemeester Tammens met veel kouwe drukte ingehul-
digd en hadden de nationaalsocialisten hun schreeuwerige toespraken 
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gehouden. Dat alles leek nu weldra voorbij. De Duitsers zouden zich aan-
stonds dienen terug te trekken. Oving was ervan overtuigd dat de Cana-
dezen hen zouden verdrijven.
 Al op zaterdagmiddag kon Oving vanuit zijn huis aan de Poele straat 
militairen met een geweer in de hand door de Oosterstraat zien sluipen, 
ineengedoken om de vijand een kleiner doelwit te bieden. Het waren 
 be  slist Canadezen met hun kenmerkende helmen en kaki uniformen. 
Even later waren ze uit het zicht, maar een dag later bevond Oving zich 
tus sen  de twee strijdende partijen in. De Grote Markt was frontlinie 
geworden.
 De Canadezen rukten op door de Oosterstraat en de Gelkingestraat en 
namen posities in de kelder van Hotel De Doelen aan de zuidzijde van de 
Grote Markt in. Een deel van de Duitse troepen had zich verschanst in het 
Scholtenhuis aan de oostkant. Ook bevond zich een mitrailleurpost in 
Grote Markt 19, het pand aan de noordzijde waarin onder meer een filiaal 
van de Amsterdamsche Bank en het kantoor van de advocaat en procu-
reur mr. dr. Hesse waren gevestigd. De strijdende partijen namen elkaar 
continu onder vuur. Een aantal gebouwen in het centrum brandde inmid-
dels. Uit het Scheepvaartmuseum in het Goudkantoor brachten mede-
werkers in allerijl museumstukken over naar Café De Unie. Daar leken ze 
veiliger te zijn dan in de Waagstraat waar de sd brand stichtte omdat er 
vanaf een dak zou zijn geschoten.900

 Oving zag het vuur steeds dichterbij komen en besefte dat hij er goed 
aan deed een deel van zijn inboedel te redden. Door zijn heen en weer 
lopen trok hij echter de aandacht van een Canadese mitrailleurpost in 
de Oosterstraat. De kogels vlogen hem daarna om de oren en zijn huis-
bewaarder Sibenius Top werd tweemaal getroffen. Onder die omstandig-
heden viel er niet langer te denken aan het redden van de inboedel. De 
juwelier ging met Top naar de kelder, waar Geertje, de vrouw van Top, al 
verbleef met hun zevenjarig dochtertje Jantje.
 Nu de Canadezen meenden dat hun tegenstanders zich ook in de 
 wo  ning van de juwelier schuilhielden, bleven zij deze onder vuur nemen. 
Al snel zaten er zowel in de ruiten van de winkel als in die van Ovings 
woning verschillende kogelgaten. Om vier uur in de nacht besloot Oving 
daarom dat het de hoogste tijd was om de bevrijders duidelijk te maken 
dat er in zijn panden aan Grote Markt 32 en Poelestraat 2 geen Duitsers 
waren. De 69 jaar oude winkelier nam een stuk huishoudtextiel en bond 
dit aan de stok die hij in betere tijden op Koninginnedag plachtte uit te 
steken.901 Toen waagde hij zich buiten.
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 Hofleverancier H.E. Oving Bzn. behoorde al jaren tot de notabelen van 
de stad en zelfs nu hij welhaast dodelijk vermoeid was en al enkele dagen 
en nachten achtereen hetzelfde kostuum droeg, bezat hij nog een waar-
dige uitstraling. Wapperend met zijn witte vlag strompelde hij op de 
bevrijders af. Ondanks de ernst van de situatie konden verderop toekij-
kende brandweerlieden een glimlach niet onderdrukken.902

 Oving zelf lachte beslist niet. Hij besefte hoe gevaarlijk zijn actie was. 
Ieder moment kon een kogel hem treffen. Toch stapte hij door en begaf 
zich naar de commandant van de mitrailleureenheid die een tijdelijk 
hoofdkwartier had in de kelder van De Doelen. ‘Hello, hello,’ riep hij boven 
het geluid van de beschieting uit, ‘shall I come to you?’ De Canadezen hiel-
den op met schieten en antwoordden. Oving wapperde nog eens heftig en 
stak toen dwars door de vuurlinie de Poelestraat over.
 De juwelier sprak goed Engels en terwijl een Canadees soldaat hem 
fouilleerde, legde hij uit dat hij en zijn metgezellen goede vrienden waren 
en geen Duitsers. Een soldaat ging zich daarvan overtuigen. Ondertussen 
gedroeg de commandant van de mitrailleurafdeling zich niet zoals Oving 
dat had verwacht. De man was duidelijk onder invloed van overmatig 
alcoholgebruik en wilde de juwelier voortdurend arresteren. Die wist dan 
voor even weg te glippen, maar korte tijd later hield de Canadees zijn 
revolver alweer onder Ovings neus.
 Heel de nacht en ochtend ging het schieten onverminderd verder. Ook 
bij een andere eenheid, verschanst in kledingmagazijn De Klok had Oving 
geen succes. Zij bleef eveneens vuren op de panden van de juwelier.903 Toch 
leek het er lang op dat de schade aan zijn panden beperkt bleef, maar om 
kwart over een in de middag kreeg de gemeentelijke brandweer de nood-
lottige melding binnen.904 De winkel van de juwelier was een van de vele 
gebouwen in het centrum die bij de gevechten in vlammen opging.905 Net 
als Oving raakten veel Stadjers bijna al hun bezittingen kwijt. 106 burgers 
overleefden de bevrijding niet en kwamen om in de vlammen of door de 
gevechten. De jongste van hen was 2 jaar, de oudsten waren 79.906

 In de loop van de ochtend brokkelde de Duitse weerstand steeds ver-
der af, totdat tegen het middaguur bijna de hele stad in Canadese han-
den was. De Duitsers hielden nog stand in het Rijksarchief in de Sint 
Jans straat. Archivaris Egbert Jacob Werkman verbleef vanaf het begin 
van de strijd in het aangrenzend Provinciehuis. Daarbij was het moge-
lijk om binnendoor van het ene gebouw in het andere te komen. Toen 
Werk man ontdekte dat Duitse troepen de deur van het archief hadden 
geforceerd, vroeg hij hen of de gevechten nog lang zouden duren. Een 
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onder officier antwoordde: ‘Es dauert überhaupt nicht lange mehr. Wir sind 
ein  geschlossen.’907

 Veel verdedigers waren gewond of gesneuveld en bijna drieduizend 
van hen krijgsgevangen gemaakt. Enige tijd later meldden twee Duitse 
adjudanten zich met een witte vlag bij de stelling van de Canadezen. Zij 
brachten het bericht dat het grootste deel van de Duitsers bereid was zich 
over te geven, maar dat de bevelhebber daar nog niet voor voelde. Lui -
tenant-kolonel Jacques Dextraze van Les Fusilliers de Mont-Royal besloot 
daarop begeleid door de Duitse adjudanten, de soldaten Gabby Morly, 
R.A. Dumaine en tolk W.T. van Workum naar de Duitse commandant te 
gaan. In een carrier reden ze naar de Sint Jansstraat.
 Aangekomen voor het Rijksarchief stapte Dextraze uit het pantser-
voertuig. Zo nonchalant mogelijk liep hij met zijn handen in zijn zakken 
het gebouw binnen. Op die manier hoopte hij op de vijand een koelbloe-
dige indruk te maken. Binnen zag hij nog zo’n honderd officieren en man-
schappen, die onder bevel stonden van een kolonel. Op een enkeling na 
behoorden ze tot de Marine-artillerie. Dextraze liep de trap op. Uiterlijk 
onbewogen, maar hij voelde zich slap in zijn knieën. Boven, naast de lage 
houten leuning met de smeedijzeren versiering, stond de Duitse com-
mandant, een dikke man van een jaar of veertig. De Canadees salueerde 
en zei via Van Workum dat hij had gehoord dat de Duitsers wilden capi-
tuleren. Tot verbijstering van Dextraze ontkende de ander ten stelligste. 
De verdedigers wensten slechts te onderhandelen, meer niet.908

 Dextraze probeerde niet te laten zien wat er in hem omging, maar hij 
voelde zich niet gerust bij de wending die het gesprek nam. ‘U bent geheel 
door onze troepen omsingeld,’ sprak hij, ‘en u doet er goed aan om u over 
te geven. Wanneer ik niet binnen een kwartier terugben, dan zullen mijn 
troepen tot bestorming overgaan. Misschien wordt ik daarbij gedood, 
maar u eveneens.’909 Daarbij vertelde de Canadees dat zijn eenheid eerder 
die dag al vier luitenant-kolonels krijgsgevangen had gemaakt.
 De Duitse commandant reageerde vol ongeloof. Waren de andere 
hoofd officieren werkelijk al in Canadese handen? Dextraze bood daarom 
aan de ander naar zijn hoofdkwartier te begeleiden zodat deze zichzelf 
kon overtuigen. De Duitse commandant stemde toe. Hij bezocht de 
krijgs gevangenen en sprak korte tijd met hen. Toen besloot hij dat zijn 
troepen zich zouden overgeven. Dextraze reed de Duitser weer terug naar 
het Rijksarchief en bleef buiten staan. Na enige tijd gooiden de Duitse 
troepen hun wapens op een hoop en stelden zich buiten op in rijen van 
drie. 132 mannen waren het. De slag om het centrum van Groningen was 
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voorbij.910 Canadese militairen deelden vlaggetjes uit aan de dolgelukkige 
burgers en maakten vervolgens filmopnamen om in hun eigen land te 
vertonen.911

 Met het eindigen van de gevechten in de binnenstad kreeg de over-
belaste brandweer ook meer armslag. Nog steeds woedden branden en de 
hulp van buitenaf was dan ook meer dan welkom. Al op zaterdagmiddag 
kwamen korpsen uit de omgeving de Groningse brandweer assisteren. De 
vrijwillige brandweer van Assen bijvoorbeeld. Twaalf spuitgasten kwa-
men te hulp toen zij de vuurgloed in het noorden zagen. Na overleg met 
de Groninger brandweercommandant gingen ze naar de Radesingel. Daar 
brandde de Gruno-fabriek met aangrenzende panden. Vanuit een silo 
namen Duitse troepen hen onder vuur, maar een Canadese tank schoot 
terug en van de silo bleef weinig over.
 Enkele uren na de Duitse capitulatie arriveerde het brandweerkorps 
van Nijmegen, bestaande uit twee blusploegen en dertig spuitgasten.912 
Zij waren meegetrokken met de Canadezen en hielpen in een aantal 
Nederlandse plaatsen de plaatselijke korpsen met het blussen van bran-
dende binnensteden. Onder meer in Doetinchem, Arnhem en Zevenaar 
had het Nijmeegse korps al eerder goed werk verricht.913 In Groningen 
werden uitgeputte collega’s afgelost. Door de ondersteuning van brand-
weermannen van elders kon onder meer de Martinitoren worden behou-
den. Dat lukte maar ternauwernood, want de houten steiger, die vanwege 
de restauratie rondom de toren was opgebouwd, had al vlam gevat. Zon-
der hulp van de korpsen uit Assen en Nijmegen zou de toren, waarvan de 
bovenste twintig meter van hout is, verloren zijn gegaan.914 Ook het 
 ge  bouw van het Rijksarchief raakte in brand. Archivaris Werkman bluste 
het eigenhandig, daarbij geholpen door enkele burgers, waaronder gede-
puteerde Bolkestein.915

 Nu het centrum van de stad in Canadese handen was, was het zaak om 
ook de rest van Groningen te bevrijden. Om in Oosterhoogebrug te komen 
en daarna door te kunnen stoten naar het noorden van de provincie, 
moes ten de bevrijders het Van Starkenborghkanaal oversteken.916 De 
brug was echter opgehaald en de bediening geschiedde vanaf de overkant 
van het kanaal. Alleen via de deuren van de Oostersluis kon de bevelvoe-
rend officier de overkant bereiken. Daar stelde hij vast dat Duitse troepen 
de toegang tot de toren en de brug onder schot hielden.
 Gelukkig meldde brugwachter Popke Dijkema zich bij de bevrijdings-
troepen. Hij wist veel van de bediening van de brug, want hij was enkele 
jaren daarvoor betrokken geweest bij de bouw van het sluizencomplex. 
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Samen met zijn broer Jan Jacob en diens zestienjarige zoon Jan stelde hij 
zich beschikbaar om te proberen de basculebrug neer te laten. Dat zou-
den zij beslist beter kunnen dan soldaten van de genie. Vergezeld door 
drie soldaten slopen de Dijkema’s achter de huizen aan het Buiten Dam-
sterdiep langs. Eerst tot aan het transformatorhuisje dat midden voor de 
sluis stond. Hierna kropen ze onder dekking van een tank naar het voet-
gangersbruggetje en vervolgens bereikten ze via de noordelijke sluisdeur 
de overkant van het kanaal. Daar waren al tien Canadezen.
 Inmiddels was het groepje ontdekt. Duitse troepen namen hen onder 
vuur, de Canadezen aan de overzijde van het kanaal gaven dekkingsvuur 
af waarbij ze gebruikmaakten van mortieren.917 De mannen kropen verder 
en terwijl boven hen granaten ontploften, bereikte het zestal de machi-
nekamer van de brug. Het mechanisme was ontworpen voor elektrische 
bediening, maar omdat er geen stroom was, gebruikten de mannen een 
slinger. Het duurde wel een kwartier voordat zichtbaar was dat het brug-
dek begon te zakken en pas na veel inspanning was het helemaal gesloten. 
Nu moesten de hekken nog open. Onder zware beschietingen opende de 
groep het eerste paar en kroop vervolgens naar de overzijde. Halverwege 
klonk een gil. De 22-jarige soldaat Roy Coffin zakte dodelijk getroffen 
ineen. Vrijwel onmiddellijk raakte ook Dijkema gewond. Een kogel trof 
hem in zijn bovenarm. Terwijl een Canadese hospik op hem toesnelde, 
reden de eerste tanks naar de overzijde van het Van Starkenborghkanaal. 
De Duitse troepen trokken zich daarna terug.918 Toch kwam het dorp Oos-
terhoogebrug niet ongeschonden uit de strijd. Zo raakte het pand waar 
de familie Maat woonde en een transportbedrijf dreef door toedoen van 
een vlammenwerper in brand. Kort daarvoor hadden Duitsers er nog een 
Rode Kruispost gevestigd. De bewoners konden zich maar ternauwer-
nood redden.919

 In het Westerkwartier boden de nationaalsocialisten over het alge-
meen minder tegenstand. Bij het naderen van de bevrijders gingen de 
Duitse troepen en nsb’ers ervandoor. Dat gebeurde ook in Marum, waar 
burgemeester Groenewold naar een post van de Grensschutz vluchtte. 
Toen de Canadezen daarna verder trokken, probeerde hij naar zijn ge -
meente terug te gaan. Vanuit Boerakker reed hij een stuk met een koetsje 
in de richting van Niebert. Toen hij onderweg een rijwiel bemachtigde, 
ging Groenewold fietsend verder. Hij wist dat de bevolking van Marum 
niets met hem ophad, daarvoor was zijn optreden te hardvochtig ge -
weest, maar hij had een revolver op zak en zou niet aarzelen die te gebrui-
ken.
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 Groenewold was er de man niet naar om zich gedwee over te geven aan 
de Binnenlandse Strijdkrachten. Enkele mannen herkenden de eenzame 
fietser op de Boerakkerweg en wilden hem aanhouden. Er ontstond een 
vuurgevecht, waarbij Groenewold een van zijn tegenstanders verwondde. 
Toen werd hijzelf dodelijk getroffen. De andere verzetsmensen haalden 
hulp voor hun makker en gooiden het lijk van de gehate man zolang in 
een sloot. Razende burgers koelden de volgende dag bij het lijkenhuis van 
Marum hun woede op het lichaam. ‘Zijn dood is in de gemeente Marum 
door niemand betreurd. Zelfs zijn vrouw, die toch een vurig propagan-
diste was geweest voor de Beweging, slaakte een zucht van verlichting 
toen zij het nieuws van zijn dood vernam.’920 Met Groenewold had Marum 
een nazi-burgemeester van de meest zwarte soort gehad. Niet zozeer 
omdat hij voortdurend het nsb-uniform droeg, maar vanwege de manier 
waarop hij de bevolking terroriseerde.
 In de avond van 16 april 1945 was het monster van het nationaal-
socialisme uit de gemeente Groningen verdreven.921 De oorlog was nog 
niet voorbij, maar de Stadjers konden hun bevrijding vieren. Vol van 
de ge  beurtenissen van de voorgaande dagen zochten velen contact met 
 fa  milie en vrienden elders in het land om te vertellen welk nieuws de ron-
de deed. Zo schreef jhr. mr. J. Hora Feith vanuit zijn woning aan de Markt-
straat aan zijn dochters: ‘Men zegt dat we burgemeester Cort van der 
 Lin den hier weer hebben. Boer Tammens de ex-burgemeester heet zich 
voor de kop geschoten te hebben. Staargaard en Mussert gevangen.’922

§2 Het helder kristal van vrede923

Een dolenthousiaste menigte langs de kant van de weg juichte voor elke 
auto die door het bevrijde deel van Nederland reed. Op veel huizen wap-
perde het rood-wit-blauw en velen droegen iets van oranje op hun kle-
ding. De mensen zwaaiden en lachten ook naar het konvooi van dertien 
personenauto’s en vijf trucks dat een dag eerder uit Noord-Brabant was 
vertrokken en nu onderweg was naar Groningen. Wanneer de chauffeurs 
even stopten, omhelsden de burgers de inzittenden. Dat gebeurde regel-
matig, want de personenauto’s kampten voortdurend met verstopte ben-
zineleidingen en lekke banden. Bovendien hadden de gevechten en het 
zware verkeer van tanks de wegen geen goed gedaan. Er was evenwel geen 
andere manier om in Groningen te komen. Bombardementen door Britse 
Typhoons hadden een kleine week daarvoor het spoor tussen Groningen 
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en Zwolle op meer dan twintig plaatsen beschadigd.924 Daar kwam nog bij 
dat Duitse troepen bij de Lodewijkstraat locomotieven op elkaar hadden 
laten botsen.925

 Een van degenen die meereed in de colonne was Cort van der Linden. 
Vrijwel niemand herkende hem, maar het simpele feit dat hij deel uit-
maakte van een konvooi was al bijzonder. Gewone mensen mochten al 
blij zijn als ze nog een fiets met houten banden hadden. Alleen militairen 
of belangrijke personen reden nu nog in auto’s. Eerder die dag, in de och-
tend van 16 april, had majoor Hein Holtkamp, de Provinciaal Militair 
Commissaris (pmc) voor Groningen en het Westerkwartier, Tammens’ 
voorganger als burgemeester opgepikt.926 Cort van der Linden was onge-
veer tweeënhalf jaar daarvoor voor het laatst in Groningen geweest. Na 
zijn ontslag verbood de bezetter hem om in de stad te blijven wonen, 
waarna hij zich in Doorn vestigde.927 De periode voor de bevrijding ver-
bleef Cort van der Linden als onderduiker in Assen.928 Nu was hij op weg 
naar de stad om daar, zodra deze in geallieerde handen was, de ambtske-
ten weer te gaan dragen.929

 Cort van der Linden zal zijn geschrokken van hetgeen hij zag. Uit de 
grote verwoestingen en haastig opgeworpen graven bleek hoe hevig de 
strijd was geweest. Reeds op behoorlijke afstand van Groningen zag hij 
zwarte rookwolken boven de stad hangen. In Assen had hij al de geruch-
ten gehoord dat de ‘goede stad in rook opging’.930 Het was dus waar. De 
situatie leek wel wat op het schilderij van het beleg door Bommen Berend 
dat voor de oorlog in het stadhuis hing maar nu veilig stond opgesla-
gen.931 Het verschil was alleen dat in 1672 de Münstersen de stad nooit 
hadden ingenomen, terwijl het nu juist de Duitse troepen waren die zich 
in de stad verschansten.
 Toen het konvooi in Groningen aankwam, waren er nog gevechten in 
de binnenstad. De gezagsdragers bleven daarom enkele uren in de buurt 
van het Sterrenbos wachten.932 Na de overgave van de Duitse kolonel en 
zijn troepen gingen Cort van der Linden en Holtkamp zo snel mogelijk 
naar de Grote Markt om het bestuur van de stad in handen te nemen. 
De mannen schrokken van wat ze zagen, want de verwoestingen waren 
 on  voorstelbaar. In het Verbindingskanaal was een aantal schepen tot zin-
ken gebracht en in de havens staken alleen nog maar schoorstenen boven 
de waterspiegel uit.933 Aan de singels en op het Hereplein toonden uit-
gebrande gebouwen hoe zwaar de gevechten waren geweest. ‘De mooie 
Grote Markt met zijn fijn getekende gevels. Met al de herinneringen die 
er voor ons allen Groningers aan verbonden waren, het beeld van den 
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achtentwintigsten augustus. Hetgeen zakenmensen in jaren van noest 
 be  staan hadden opgebouwd, dat alles rookte nog en de fijne gevels vielen 
neer. Het was een woestenij om ons heen.’934 Gelukkig waren tenminste 
de Martinitoren, het Goudkantoor en het Stadhuis wel beschadigd maar 
toch behouden, eilanden in een zee van puin.935 Door de lucht dwarrelden 
stukjes verbrand papier.936

 Een zware brandlucht vergezelde Cort van der Linden en Holtkamp 
toen zij begeleid door enkele militairen en leden van de bs het stadhuis 
binnengingen. Tot hun voldoening merkten de mannen dat zij niet de 
enigen waren die de handen uit de mouwen wilden steken. Onder leiding 
van gemeentesecretaris mr. Wolthers vergaderde al een vijftal ambte-
naren om zo snel mogelijk enkele praktische zaken te regelen. De binnen-
komst van de tweeënhalf jaar eerder vertrokken burgemeester, nauwe-
lijks herkenbaar door een woeste ‘onderduikbaard’, Holtkamp en majoor 
J.H.F. Sollewijn Gelpke, de Districts Militair Commissaris (dmc) voor 
Groningen en het Westerkwartier, was bepaald onverwacht.937

 Cort van der Linden zal, na het regelen van de eerste zaken, beslist een 
rondgang door het stadhuis hebben gemaakt. Hij kwam op de beneden-
verdieping langs een gedicht dat in 1937 in marmer was aangebracht. Joost 
van den Vondel had het na het ontzet van Groningen in 1672 geschreven. 
De laatste regels luiden: ‘O, Groninge uit het puin en asch en stof verre-
zen, vergeet de weldaet niet die Godt u heeft bewezen.’ Nu diende de stad 
opnieuw te verrijzen en hoeveel werk moest worden verzet kon hij op dat 
moment nog nauwelijks overzien, al bood het raam van de burgemees-
terskamer een droef uitzicht op de resten van de Waagstraat.938 Een groot 
deel van de gebouwen was door de Duitsers in brand gestoken, slechts het 
Goudkantoor stond er nog vrijwel ongeschonden bij. Het naast gelegen 
Café ’t Centrum was uitgebrand, met alleen de voorgevel nog redelijk 
intact. Bij de andere panden in de Waagstraat was de schade nog groter.939 
Het behoud van het stadhuis was naar eigen zeggen mede te danken aan 
portier Triemstra. Hij verklaarde bij zijn ondervraging ‘met gevaar voor 
eigen leven in den kogelregen brandblussingswerk in het gebouw te heb-
ben verricht.’940

 Tammens was een van de eerste nsb’ers die leden van de bs oppakten. 
Dat gebeurde doorgaans niet zachtzinnig, want de bevolking haatte col-
laborateurs nog meer dan de Duitsers. 941 Buiten moest hij met de handen 
omhoog staan terwijl een burger hem onder schot hield met een geweer. 
Waarschijnlijk herkende Tammens de kapitein van de Binnenlandse 
Strijdkrachten die de leiding had en hem de bureauagenda’s afnam die hij 
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bij zich droeg. Focko Sikko Onnes, in het dagelijks leven wijnhandelaar 
aan de Emmasingel, was nu hoofd van sectie iii van de District Militair 
Commissaris.942

 Nu er geen Duitsers meer waren, ervoeren de gearresteerde collabo-
rateurs hoe de burgerbevolking over hen dacht. Sommige arrestanten 
moesten zelfs door de verzetsmensen worden beschermd om te voor-
komen dat het publiek hen doodranselde.943 Vaak werden hun huizen 
leeggehaald en de spullen op straat verbrand.944 Vlakbij, aan de Hereweg, 
brandde een aantal huizen en de rook trok over het Zuiderpark. Elders in 
de stad bestookten de Duitsers en de Canadezen elkaar nog.
 Onmiddellijk na de bevrijding verdwenen teksten als ‘voor joden ver-
boden’ uit het straatbeeld, net als de meeste bordjes met Duitse opschrif-
ten. Alleen richtingaanwijzers, afstandborden en borden die waar-
schuwden voor gevaar bleven op hun plaats totdat een Nederlands bord 
beschikbaar was.945 Het was een klein begin om de sporen van de bezetter 
uit te wissen en het zou nog lang duren voordat slechts de ergste schade 
was hersteld. Dat besefte ook Cort van der Linden en in zijn eerste toe-
spraak na de bevrijding, op dinsdagochtend 17 april, wees hij daar beslist 
op.946 Hij was dan wel weer op zijn post teruggekeerd, de situatie was nog 
allerminst vergelijkbaar met die van voor de oorlog.
 De volgende dag, op woensdagochtend 18 april, stopten een Canadese 
stafauto en enkele jeeps voor de zuidzijde van het stadhuis. Een adjudant 
opende het portier en de militair die op de achterbank zat stapte uit. 
Canadese soldaten sprongen in de houding. De Groningse politieagenten 
hielden in hun vooroorlogse uniformen al te nieuwsgierige burgers op 
afstand.947 Burgemeester Cort van der Linden, in zijn beste kostuum en 
met de ambtsketen om, verwelkomde samen met Holtkamp en Sollewijn 
Gelpke de man. Het was major-general A. B. Matthews, overwinnaar in de 
slag om Groningen. Samen met colonel Gaskell en de majors Gobson en 
Fremantle was hij te gast op het stadhuis. Cort van der Linden schudde 
hen hartelijk de hand.948

 Zodra de generaal en zijn gevolg waren verwelkomd, zette een  Gro nings 
muziekkorps het Canadese volkslied in. De mannen luisterden eerbiedig 
en monsterden daarna een erehaag van padvinders en leden van de 
Binnenlandse Strijdkrachten. Daar stonden ze in het gelid, alsof ze geoe-
fende militairen waren. Heren in colbert met een oranje armband om de 
linkerarm. Een geweer over de schouder en een Duitse Stahlhelm op het 
hoofd vervolmaakten het krijgshaftig uiterlijk.949 Vanuit militair oogpunt 
zag het er niet uit, maar niemand lachte om hen. Gezien de omstandig-
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heden waren ze het beste dat de stad op de been kon brengen. Elk van de 
mannen was bereid om zich op te offeren als de Duitse troepen onver-
wacht weer zouden verschijnen. Het was immers oorlog, al zullen slechts 
weinigen nog rekening hebben gehouden met een heropleving van  Hit lers 
Derde Rijk. Twee dagen daarvoor, op de dag dat Groningen als geheel 
bevrijd gold, was het Rode Leger zijn offensief tegen Berlijn begonnen.
 Cort van der Linden begeleidde de officieren naar de raadszaal. Net als 
twee jaar eerder, bij de inhuldiging van Tammens, was ook nu de zaal 
voor een deel gevuld door mannen met frontervaring. Hun uniformen 
waren echter kaki in plaats van feldgrau of zwart. Op de plaats waar enkele 
jaren het portret van Mussert had gehangen, hing nu weer de beeltenis 
van koningin Wilhelmina. Cort van der Linden nam het woord en richtte 
zich in het bijzonder tot major-general Matthews. Als burgemeester acht-
te hij het passend om de generaal de dankbaarheid van de stad te tonen.
 Vanaf het begin van 1940 kende Groningen de mogelijkheid verdien-
stelijke personen in te schrijven in het Gulden Boek van de stad Groningen. 
De invoering viel samen met de viering van het negenhonderd jarig be -
staan van de stad.950 Wat toen nog niet kon worden voorzien, is dat op de 
eerste pagina’s van het witte album de namen van soldaten kwamen te 

Burgemeester Cort van der Linden ontvangt generaal Matthews. 
(Fotograaf W. Tepper sr. Collectie Groninger Archieven 1785_18865)
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staan die sneuvelden in de meidagen van 1940. Tijdens het burgemees-
terschap van Tammens was niemand toegevoegd, zodat het Cort van der 
Linden zelf was die de traditie hervatte. Major-general Matthews zette zijn 
handtekening onderaan op een maagdelijk witte pagina en overhandigde 
op zijn beurt een Canadese vlag aan de burgemeester. Pas enkele maanden 
later zou een gekalligrafeerde tekst worden toegevoegd.951 Bij het verlaten 
van het stadhuis juichten de Groningers hun bevrijders opnieuw toe.
 Die middag viel er nog meer te beleven voor kijklustige Stadjers. 
Om half een arriveerde onverwacht prins Bernhard in Groningen bij 
het  ge  bouw van de od/bs aan de Westerhaven.952 De immens populaire 
bevelhebber van de Nederlandse Strijdkrachten droeg een uniform naar 
Brits model met baret en witte shawl. Toen hij weer in zijn jeep stapte, 
deed Cort van der Linden hem eerbiedig uitgeleide.953

 De volgende dag vergaderde Sollewijn Gelpke met hoofdcommissaris 
Antonie Vos en enkele ambtenaren waaronder een vertegenwoordiger 
van de burgemeester. De heren besloten onder meer ambtenaren die lid 
waren van de nsb onmiddellijk te schorsen om te voorkomen dat deze 
over de tijd van hun internering salaris konden claimen.954 Ten aanzien 
van Tammens was dat niet nodig, omdat de regering in Londen geruime 
tijd daarvoor de door de bezetter aangestelde burgemeesters al had ont-
slagen.955

 Een groot deel van de Stadjers piekerde er niet over om al direct na de 
bevrijding het normale leven weer op te pakken. Na alle doorstane ellende 
en onderdrukking was het tijd om de vrijheid te vieren!956 Wel gaf ieder-
een daaraan zijn eigen invulling en dat leidde soms tot bijzondere tafe-
relen. Zo stond op 18 april op de stoep van het Diaconessenhuis aan de 
Praediniussingel een verpleegsterskoortje. Onder een grote Nederlandse 
vlag en met begeleiding van een klein orgel zong dit groepje in kraak-
heldere witte uniformen de passanten toe. Eerst twee coupletten van 
het Wilhelmus, vervolgens ‘O Heer, die daar des hemels tente spreidt’ en 
ten slotte, tot ontroering van hun toehoorders, ‘Gelukkig is het land dat 
God de Heer beschermt. Als daar bij moord en brand de vijand rondom 
zwermt. En dat men meent hij zal, schier overwinnen ’t al. Dat dan, dat 
dan, dat dan, hij zelf komt tot den val.’957 Elders in de stad speelden radio’s 
zo hard als maar kon en schalde de Engelse zender over straat. De voor-
gaande dagen waren veel Stadjers dankzij hun radiotoestel op de hoogte 
gebleven van de vorderingen van de Canadezen.958 Na het vertrek van de 
bezetter hoefden ze niet meer in het verborgene naar de zender te luiste-
ren.
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 Tammens was niet de enige van de bekende Groningse nsb’ers die de 
bs 15 april arresteerde. Veel van Tammens’ geestverwanten, zoals politie-
president Philippus Blank, werden die dag opgepakt en onder gejuich en 
gejoel van omstanders ‘op heel onzachte wijze’ naar vaak geïmprovi-
seerde gevangenissen vervoerd.959 ‘Er zijn in die eerste dagen en weken 
 in-droeve en hoogst afkeurenswaardige daden verricht,’ noteerde de her-
vormde gevangenispredikant ds. C.W. Coolsma.960 Daarbij kwam het ook 
voor dat arrestanten bestolen werden van alles wat ze op zak hadden. Dat 
gebeurde Tammens vermoedelijk niet. Hij behield in ieder geval een hor-
loge, een horlogeketting en een ring.961 In zijn cel beschikte hij er uiter-

Tammens na zijn arrestatie.  (Foto OVCG)

BOER TAMMENS HOUZEE-proef2.indd   183BOER TAMMENS HOUZEE-proef2.indd   183 10/03/20   07:5310/03/20   07:53



b o e r ta m m e n s h o u z e e

184

aard niet over, maar de gevangenis hield ze voor hem in bewaring. Waar-
schijnlijk raakte hij in de chaotische dagen rond de bevrijding wel zijn 
automobiel kwijt. Toen de op zijn post teruggekeerde wethouder Molen-
dijk op 27 april een twee dagen durende dienstreis ging maken, had hij 
een verklaring van het gemeentebestuur op zak waarin het doel van de 
reis stond. Bovendien kreeg hij de beschikking over een chauffeur in 
de  persoon van bode De Vries en een ‘gemeenteauto’. Dit was een Opel 
met het kenteken A 5008 welke enkele weken eerder nog tot de privé-
bezittingen van Tammens behoorde.962

 In Groningen werkte het personeel van de dienst Gemeentewerken 
hard om de ergste rotzooi op te ruimen en de straten begaanbaar te 
maken. Beschadigde gevels werden gestut of, met spontane hulp van 
passanten, neergehaald.963 Gemeentelijke diensten als het Trambedrijf 
zetten alles op alles om zo snel mogelijk weer terug te keren tot een nor-
male bedrijfsvoering. Pas op 15 juli beschikte Groningen weer over een 
klein kwantum elektriciteit.964 Sollewijn Gelpke schatte in juli de totale 
oorlogsschade op f. 22.500.000. 317 gebouwen waren volledig verwoest, 
57 zwaar beschadigd en 3512 licht beschadigd.965

 Ruim een half jaar na de bevrijding van de stad sprak Cort van der 
Linden in de Groningse raadszaal de gemeenteraad toe. Het was voor het 
eerst sinds 5 augustus 1941 dat deze weer bijeenkwam. De burgemees-
ter wees erop dat hij in september 1942 ‘zoo gelukkig [was] zelf het veld 
te moeten ruimen. (…) Nog een korte spanne tijds bleef het gemeente-
bestuur in vertrouwde handen,’ vervolgde hij, ‘toen ging het over in han-
den van mannen die de zijde van de vijanden des lands hadden gekozen’. 
De namen van deze mannen noemde hij niet. Iedereen wist wie het waren. 
Cort van der Linden betoonde liever respect aan de leden van de vooroor-
logse raad die de bevrijding niet meer beleefden. Ook benadrukte hij er 
trots op te zijn dat ‘het ambtenaren- en werkliedencorps’ van de gemeen-
te belangrijk had bijgedragen aan het verzet tegen de bezetter.
 Namens de raad wenste de sociaaldemocraat B.J. Mengerink de burge-
meester geluk met het weer innemen van zijn oude plaats. Hij wees erop 
dat het besturen van de gemeente voortaan weer in het openbaar kon 
plaatsvinden en niet meer achter gesloten deuren en daar was hij blij om. 
‘Een tijd van hard werken en stoer volhouden is voor het College van B. en 
W. en den raad aanstaande,’ sprak Mengerink.966 Met het weer gaan verga-
deren van de gemeenteraad was een nieuwe stap gezet op weg naar een 
normaal functionerende maatschappij.
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§3 Ex-burgemeester Tammens

Tammens zat in de jaren voordat hij terechtstond in veel verschillende 
kampen. Minstens zes heeft hij er van binnen gezien. Na zijn arrestatie 
bracht de bs hem naar het Huis van Bewaring, waar hij kort na binnen-
komst werd geregistreerd en gefotografeerd.967 Waarschijnlijk belandde 
hij al snel in het als interneringskamp ingerichte Blindeninstituut van 
Haren, waar hij tot 16 mei 1945 verbleef. Daarna volgden onder meer de 
Groningse strafgevangenis en vervolgens de Kapteijnschool. Ook was hij 
geïnterneerd in Kamp Nuis te Marum en vanaf 15 november opnieuw in 
de strafgevangenis. Eind mei 1946 werd Tammens overgebracht naar 
Kamp Kazemat in Veendam. Vanaf 17 december 1946 verbleef Tammens 
enige tijd in het voormalige Durchgangslager Westerbork.968 In mei 1949 
zat Tammens vast in de cellenbarakken te Scheveningen.969 Ook Mussert 
was daar enige tijd gedetineerd geweest, maar de leider was al in 1946 
gefusilleerd.
 Vooral in de eerste maanden na de bevrijding waren de omstandig-
heden in de interneringskampen slecht. Het eten van de politieke gevan-
genen was anders dan dat van gewone delinquenten en bovendien waren 
de porties kleiner.970 Kort na de bevrijding dacht een deel van de bevol-
king juist dat de rantsoenen van de geïnterneerden groter waren dan die 
van gewone burgers. Dat was onterecht, meldde het Groninger Dagblad. 
‘De geïnterneerde nsb‘ers krijgen het warme eten van de centrale keuken. 
(…) Ze krijgen toegewezen de gewone burgerrantsoenen, niet meer en 
niet minder. (…) Bij een deel van het publiek heeft de opvatting bestaan 
dat ze een grooter vleeschrantsoen krijgen toegewezen, maar dat is abso-
luut onjuist.’971 Dat in elk geval een deel van de interneringskampen on -
voldoende goed voedsel verstrekten, was nog niet alles. Op vrijwel alle 
kampen voor politieke gevangenen viel het nodige aan te merken. Er kwa-
men pesterijen, mishandelingen en zelfs moordpartijen voor.972 De Gro-
ningse adjunct-directeur van Gemeentewerken Van Foreest overleed 
29 juni 1945 in kamp Westerbork op 47-jarige leeftijd.973 De kogel die hem 
bij de bevrijding van de stad raakte, was al die maanden in zijn voet blij-
ven zitten en pas kort voor zijn dood verwijderd. Hij stierf aan bloedver-
giftiging.974 Alleen al in kamp Westerbork overleden tussen april 1945 en 
december 1947 158 personen.975 In kamp Marum stierf begin 1946 voorma-
lig Provinciaal Boerenleider Zijlma aan de gevolgen van ‘een ongeval’.976

 Reglementen van interneringskampen verboden de gedetineerden tij-
dens het werk te zingen, te fluiten of luidkeels te lachen.977 Eens per week 
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was er gelegenheid een kerkdienst bij te wonen. In de gevangenis haalden 
de bewakers de gevangenen dan een voor een uit hun cel en om hen in de 
kerkzaal op te sluiten in een hokje. Vanachter ijzervlechtwerk konden zij 
de dienst volgen. De organist begeleidde het opsluiten met het spelen van 
passende muziek.978 Veel gevangenen kregen slechts weinig of helemaal 
geen bezoek en berichten van thuis kwamen maar spaarzaam door.979 In 
kamp Westerbork, dat na de bevrijding diende voor het huisvesten van 
collaborateurs, bedroeg de bezoektijd een kwartier per maand.980

 Ieder kamp had zijn eigen regels en overal heersten weer andere om -
standigheden, die zelfs van dag tot dag verschilden. De gevangenen wis-
ten niet hoe lang zij in een bepaald kamp zouden verblijven en wanneer ze 
naar een ander zouden worden overgebracht.981 Steeds gebeurde dat met 
hetzelfde ritueel: de gevangene werd geknipt, geschoren en mocht een 
briefkaart versturen.982

 In juli 1947 verzochten 25 politieke gevangenen aan het Inter-Kerkelijk 
Overleg (I.K.O.) om het Nederlandse volk een erkenning van schuld over 
te brengen. Voormalig secretaris-generaal van de nsb Carel Huygen 
was tot inkeer gekomen na het lezen van Op de Schoolbanken in het P.D.A., 
een boek over het leven in Kamp Amersfoort. Huygen wenste openlijk 
schuld te belijden en zocht contact met auteur C.P. Gunning, rector van 
het  Am  sterdam Lyceum.983 De autoriteiten gaven hem daarbij alle mede-
werking en plaatsten een aantal vooraanstaande oud-nsb’ers, waaronder 
Tam mens, over naar het kamp in Wezep. Daar konden de spijtoptanten 
onder leiding van Gunning discussiëren met leden van het I.K.O. en over-
leggen over de uiteindelijke tekst van hun verklaring.984 De voormalige 
nsb’ers gaven toe te hebben gezwegen waar ze hadden behoren te spre-
ken en de bezetter te hebben bijgestaan, terwijl ze deze medewerking 
hadden moeten verbreken. Daarbij voerden ze wel aan dat ze pas na de 
Duitse capitulatie volledig op de hoogte raakten van de ‘ontstellende fei-
ten’. Vervolgens waren zij de feiten anders gaan zien en stelden zij ‘met 
diepe beschaming’ vast dat ze zich hadden bevonden ‘aan de zijde van hen 
die verantwoor delijk zijn voor afschuwelijke misdaden’. Tammens was 
een van de ondertekenaars, net als collega-burgemeester W.J.  Schön hard 
van Leeuwarden, Maarsingh, Bierma en Huygen.985 De 24 mannen en een 
vrouw gaven dus wel toe medestander te zijn geweest van misdadigers, 
maar dat is niet hetzelfde als het erkennen van volledige medeplichtig-
heid. De reacties op de schuldbelijdenis waren vaak lauw.986

 Ruim vier jaar wachtte Tammens op een proces, een periode waarin 
verschillende opsporingsambtenaren hem verhoorden. Niet alleen in het 
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onderzoek naar zijn eigen gedrag, maar ook als getuige in andere zaken. 
Daarbij ging hij soms creatief om met de feiten, indien dat zijn gedrag in 
een beter licht stelde. Zo bezwoer hij bijvoorbeeld dat hij niet degene was 
die portier Triemstra een wapenvergunning bezorgde, terwijl Vorrink 
verklaarde dat hij van Tammens de portier hiervoor moest vergezellen 
naar het Scholtenhuis. Feldmeijer zou hem nooit in zijn woning hebben 
bezocht, maar alleen een keer door hem op het stadhuis zijn ontvangen. 
Ook ontkende hij ieder contact met Lehnhoff. In deze beide gevallen 
 be  wijst een aantekening in de bureauagenda het tegendeel.987

  Tammens’ lot als gevangene was gelijk aan dat van tienduizenden 
anderen, die ook allemaal in onzekerheid verkeerden over hun berech-
ting.988 Dat het zo lang duurde, kwam doordat de bijzondere rechts-
pleging aan het einde van de oorlog nog in staat van oprichting verkeerde 
en vervolgens de dossiervorming uiterst langzaam verliep.989 Tammens 
werd net als veel andere gevangenen veelvuldig overgeplaatst. De rede-
nen hiervoor waren verschillend. Vaak moest een gevangene op een ande-
re plaats worden verhoord, maar ook speelde mee dat, naarmate meer 
lichte gevallen op vrije voeten kwamen, kampen konden sluiten. Binnen 
anderhalf jaar na de bevrijding daalde het aantal gedetineerden met meer 
dan 70.000, totdat in de herfst van 1947 nog 17.772 personen in 37 kampen 
door heel Nederland vastzaten.990 Mogelijk was een andere reden voor het 
transporteren van gevangenen dat het voor hen zo moeilijker was om 
zich te organiseren en in opstand te komen of gezamenlijk te ontsnappen.
 Een van de plaatsen waar Tammens geïnterneerd was, was cel 231 van 
de Groningse strafgevangenis. De cel had een oppervlakte van tweeënhalf 
bij vier meter en was bestemd voor één gevangene, maar het kwam voor 
dat de gevangenis zo overbezet was, dat twee gevangenen in een cel ver-
bleven. Een van hen lag dan op een opklapbed, de ander op een strozak.991 
Veel contact met de buitenwereld hadden de politieke gevangenen niet.
 Af en toe kregen de geïnterneerden bezoek. Soms van de onderwijzer 
die de gevangenisbibliotheek beheerde, van een bewaarder, van een werk-
meester of van de directeur. Bij Tammens kwam dominee Coolsma ook 
langs. De geestelijke gold in die jaren als de populairste predikant van 
Gro ningen. Ook Coolsma had op de gijzelaarslijsten gestaan en was ge -
vangengenomen.992 Misschien was dit een gevolg van zijn briefwisseling 
met Tammens nog geen jaar daarvoor. Toen schreef de burgemeester aan 
de Ontvanger van de Nederlands Hervormde Kerk dat zijn lidmaat-blij-
ven voor hem afhing van de vraag of de doelstellingen van de kerk ver-
enigbaar waren met het nationaalsocialisme. Coolsma antwoordde dat de 
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Kerkenraad onder de vreemde bezetting niet vrij was in het uiten van zijn 
mening en daarom niet op die vraag kon ingaan. Tammens was gebelgd 
over die reactie, noteerde Vorrink.993

 Post die de gevangenen soms mochten versturen, bereikte de geadres-
seerden nooit ongecontroleerd en werd soms achtergehouden. Wanneer 
Tammens eens bezoek ontving, schreef hij met een stompje potlood een 
klein briefje. Dat verstopte hij dan in de palm van zijn hand om het door 
te geven zonder dat een bewaker het zag.994

 Op 1 januari 1946 was de staat van beleg beëindigd en nam het Direc-
toraat-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (dgbr) de zorg voor 
de gevangenen over van het Militair Gezag. Daarmee veranderde ook het 
karakter van de kampen van een strafinrichting in een plaats voor herop-
voeding.995 Op dat moment zat niet alleen Tammens nog vast, maar ook 
zijn vrouw en zoon. Dochter Jettie was alweer op vrije voeten.996 Een ‘be -
heerder’ leidde nu Tammens’ boerenbedrijf, net zoals dat bij alle andere 
nsb-boeren het geval was.997 Tijdens zijn burgemeesterschap was het 
voor hem praktisch onmogelijk boer te zijn, maar was hij nog wel dege-
ne die alle eindbeslissingen kon nemen. Nu kon hij zelfs dat niet meer. 
 Tam mens was – voorlopig – boer af. Toen in 1948 zijn oude school een 
gedenkboek uitgaf, stond zijn naam op de lijst met oud-leerlingen. Als 
woonplaats stond Groningen vermeld en als beroep oud-landbouwer.998 
Het was een tijd waarin Tammens slechts kon worden omschreven met 
wat hij in voor hem betere tijden geweest was. Nu gold hij als voor malig 
burgemeester en voormalig landbouwer. Zolang hij nog niet terecht-
stond, was het voor Tammens een open vraag wanneer hij zijn grond 
weer terug zou zien en wat voor maatschappelijke positie hij ooit nog zou 
kunnen verwerven.

De zitting

In juli 1949 was het niet bijzonder meer dat justitieel vervoer door de Oude 
Boteringestraat reed. Bijna elke dag waren er processen tegen mensen die 
beschuldigd werden gedurende de bezetting ‘fout’ te zijn geweest. Dat 
ging al enkele jaren zo en het nieuwtje was er wel af, al stonden er nog wel 
vaak berichten in de kranten. Vooral wanneer een hoge piet terechtstond 
was dit het geval, de voormalige commissaris der provincie  Staar gaard 
bijvoorbeeld of ex-burgemeester Tammens.
 Toen verzetsmensen bij de bevrijding leden van de nsb arresteerden, 
was het de bedoeling dat plegers van oorlogsmisdaden berecht zouden 
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worden door een van de vijf bijzondere gerechtshoven. Daarnaast zou-
den mensen die zich schuldig hadden gemaakt aan ‘onvaderlandslievend 
gedrag’ terechtstaan voor een van de negentien tribunalen. Beschuldigden 
dienden zich voor beide te verantwoorden. Dergelijke dubbele berechtin-
gen bleken niet uitvoerbaar, alleen al vanwege het enorme aantal zaken 
dat op de nieuw gevormde instellingen lag te wachten. Daarom werd de 
regeling zo aangepast dat Bijzondere Gerechtshoven recht spraken over 
de zwaardere gevallen, de Tribunalen over de lichtere. In de praktijk 
 be  handelden de Tribunalen zelfs al eerder strafzaken van ‘minder ongun-
stige ss’ers’ en ‘minder ongunstige collaboratiezaken’.999 Het Openbaar 
Ministerie bij het Bijzondere Gerechtshof maakte de afweging. Doorgaans 
verschenen burgemeesters van belangrijke plaatsen als Amsterdam, 
 Rott erdam of Maastricht voor het Gerechtshof. Tammens vormde hierop 
een uitzondering. Dat is opvallend, mede gezien zijn rol bij het opstellen 
van lijsten van tegenstanders van de bezetter. Dit feit alleen kon al vol-
doende zijn om de verdachte voor het Gerechtshof te brengen.1000

 Een deel van de zittingen vond plaats in het gebouw van de rechtbank 
op nummer 38. Dit bood niet genoeg ruimte voor alle zaken van de drie 
Groningse kamers van het speciaal gevormde Tribunaal waarvoor de lich-
tere gevallen terecht stonden. Enkele deuren verder was daarom op num-
mer 44 de voormalige ambtswoning van de Commissaris der Koningin 
ingericht voor Tribunaalzaken.1001 Hier stond Tammens terecht op 5 juli 
1949, officieel niet voor het Tribunaal, want dat was per 1 juli 1948 opgehe-
ven. De taken waren overgedragen aan de Bijzondere Strafkamer bij het 
Kantongerecht Groningen.1002

 Ruim twee jaar eerder had Tammens al enige tijd doorgebracht in een 
van de cellen van het Tribunaalgebouw. In april 1947 had hij moeten 
getuigen in de zaak tegen districtsleider Huizenga.1003 Nu kon hij de cel in 
de kelder van het gebouw opnieuw in zich opnemen.1004 Een belletje naast 
de deur gaf de indruk dat er zoiets bestond als roomservice. Er was een 
brits, een tafel met een stoel en een tonnetje voor de hoge nood. In elk 
geval was er plaats om te ijsberen. Op de wanden en het plafond hadden 
eerdere gevangenen hun sporen achtergelaten. Er was werkelijk geen 
plekje te vinden zonder de creatieve uitingen van de tijdelijke bewoners. 
Veel opschriften verwezen naar de oorlogsjaren en er waren een heleboel 
woorden bij die een beschaafd man niet gewoon was te gebruiken.
 Korte tijd later ging de celdeur weer open en geboden de marechaus-
sees Tammens mee te komen. Er klonk geroezemoes toen hij de druk-
bezette rechtszaal binnenkwam.1005 Een van de eerste dingen die hij zag 
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was het glimmende hoofd van zijn raadsman, mr. dr. Hesse. De 68-jarige 
jurist was al veertig jaar advocaat en procureur te Groningen. Tammens 
kende hem al ruim vijftien jaar, vanaf de tijd toen beiden betrokken waren 
bij het Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer.1006 Nu trad Hesse ook 
met enige regelmaat op als raadsman van verdachten die voor het Tri-
bunaal terechtstonden.1007

 Natuurlijk zag Tammens zijn familie op de publieke tribune. Alida 
had van de griffier, mr. Hund Gebhard, een oproep ontvangen om aan-
wezig te zijn in verband met de mogelijke verbeurdverklaring van het 
vermogen van de verdachte Petrus Tammens.1008 Zoon Fokko was al twee 

Mr. Dr. J.E. Hesse.  (Bewerkte foto uit advocatenkamer Rechtbank Groningen)
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jaar daarvoor buiten vervolging gesteld, mits hij nog minstens anderhalf 
jaar in het landbouwkamp in de Westpolder bij Ulrum zou verblijven. 
Wegens goed gedrag en ter gelegenheid van het regeringsjubileum van 
koningin Wilhelmina was hij op 12 september 1947 vrijgekomen.1009 Jettie 
had maar kort vastgezeten in het blindeninstituut in Haren, dat als inter-
neringskamp diende.1010 ‘Als ik werkelijk een straf verdiend heb, dan ben 
ik ook ten volle bereid die te dragen,’ had ze haar vader voorgehouden. 
Die houding moest hij die dag ook uitstralen, want dat zou waarschijnlijk 
de rechter wat milder stemmen. Jettie wist dat hij stond voor wat hij had 
gedaan, maar had hem ook voorgehouden de dingen nu anders in te zien. 
Dat was verstandig gezegd.1011 Dat Peterus Jan aanwezig was, is niet aan-
nemelijk. De oorlog had voor een verwijdering tussen de broers gezorgd, 
waarna er jarenlang geen contact meer was. Peterus Jan had onderduikers 
onder zijn schuur verborgen gehouden. Er was huiszoeking bij hem 
 ge  daan, waarbij veel was gestolen. De gemeente Leens vernoemde later 
als erkenning een straat en een wijk naar hem.1012

 Toen het jaar ervoor Staargaard terechtstond, waren geestverwanten 
als bestuursraad Ger Griever en wethouder Hendrik Diephuis aanwe-
zig.1013 Het valt aan te nemen dat dit bij het proces tegen Tammens niet 
anders was. De paar mensen met schrijfgerei die in de zaal zaten, waren 
waarschijnlijk van de pers. Een zijdeur ging open. Voorzitter mr. Koppius 
betrad met twee andere mannen in toga de zaal.1014 De zestigjarige had in 
de oorlogsjaren moeten onderduiken en was na de bevrijding gemeen-
teraadslid geworden. Twee lekenleden vergezelden hem, waarschijnlijk 
leden van het voormalig verzet, in ieder geval goede vaderlanders op 
wie niets viel aan te merken.1015 Ook N.G. Addens, de bestuurder van de 
Groninger Maatschappij van Landbouw, A.W. Biewenga die met Tammens 
in de gewestelijke commissie Posthuma had gezeten en J.L. Amerika, de 
man die de Silbertanne-aanslag overleefde, namen met enige regelmaat 
deel aan tribunaalzittingen. Van de 28 lekenleden van het eerste uur waren 
er slechts twee vrouw.1016 Alle aanwezigen gingen staan. Nadat de recht-
bank plaats had genomen aan de halfronde tafel, ging iedereen weer zitten.
 De griffier stond op en las de tenlastelegging voor. Het waren vijf twee-
zijdig betypte vellen dundrukpapier. Het eerste punt was dat  Tam mens 
‘zich in of omstreeks de maand juli 1941 als lid heeft aangesloten bij 
de Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden, onder stam-
boeknummer 158162. Ten tweede: zich als lid heeft aangesloten bij de 
 Neder landse Volksdienst. Ten derde: zich in of omstreeks de maand okto-
ber 1943 als begunstigend lid heeft aangesloten bij de Germaanse ss…’
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 Het was de taak van de griffier om de 33 punten van de aanklacht tegen 
landbouwer Petrus Tammens, geboren te Leens en op 5 juli 1949 verblij-
vende in de cellenbarakken te Scheveningen voor te lezen. Sommige 
waren betrekkelijk licht, bijvoorbeeld Tammens’ opdracht om vanaf alle 
gemeentelijke gebouwen te vlaggen toen Duitse Fallschirmjäger op 12 sep-
tember 1943 Mussolini bevrijdden. Andere punten zouden indien bewe-
zen zwaarder wegen. Zo gaf Tammens aan alle andere nsb-burgemees-
ters opdracht lijsten met de namen van de tegenstanders van het Duitse 
regiem bij hem in te leveren. Tammens zond vervolgens elke maand een 

Mr. Max Koppius was de voorzitter van het Tribunaal  
waarvoor Tammens terecht stond.  (Collectie Dorhout Advocaten)
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lijst naar Conring die ze in het Scholtenhuis doorgaf aan de Sicherheitsdienst 
(sd). Ook stuurde hij de sd op een weduwe af, die haar dochter niet met 
een lid van de ss wilde laten trouwen. Verder werd Tammens verweten 
dat hij voor zichzelf 144 extra eenheden brandstof en 4000 turven wist te 
organiseren terwijl gewone burgers hun huizen niet konden verwarmen. 
Bovendien beschikte hij over een pistool en een Waffenschein, afgegeven 
door de Chef Intendance Nederlandse Politie.1017

 Mr. dr. Hesse stond op en begon zijn pleidooi. Zijn cliënt gaf alle ten 
laste gelegde punten toe, sprak hij, maar wilde toch ook iets rechtzetten. 
Dat betrof de gijzelaarslijsten. Inderdaad, het was correct dat Tammens 
deze had laten aanleggen, maar hij had er juist goede bedoelingen mee 
gehad. De personen die erop voorkwamen zouden namelijk worden 
 ge  waarschuwd dat ze enig gevaar liepen en zich daarom gedeisd dienden 
te houden. Mr. Koppius maakte echter meteen duidelijk dat hij van het 
beschermend karakter van de lijsten ‘geen snars’ geloofde.1018

 Tammens’ raadsman schetste vervolgens de goede verstandhouding 
van zijn cliënt met Beauftragte Conring. Hieraan was het te danken dat in 
Groningen geen grote razzia’s werden gehouden, dat het carillon van de 
Martinikerk gespaard bleef en dat aan de Heresingel en de Radesingel 
geen honderd huizen werden afgebroken. Ook bleef dankzij Tammens en 
dr. Conring de gasfabriek voor de stad behouden. Altijd had Tammens 
het volste vertrouwen in de Beauftragte gehad. Aan het dossier was boven-
dien een brief van de heer Conring toegevoegd waarin deze het opnam 
voor Tammens.
 Naast het schrijven van de voormalige Duitse autoriteit waren er nog 
drie andere brieven met verklaringen in het voordeel van de beklaagde. 
Een kwam van Harm Bouman, de sd-man die in opdracht van Tammens 
overvallen zou hebben gepleegd. De tweede was geschreven door de grif-
fier der provinciale staten Fockema Andreae, inmiddels ontslagen omdat 
hij door zijn te juridische opstelling niet zelden de Duitse boven de 
Nederlandse belangen had gesteld.1019 De derde kwam van de inmiddels 
gepensioneerde directeur van de Friesch-Groningsche Beetwortelsuiker-
fabriek, Van Doormaal. Hij begon met ‘voorop te stellen dat ik er in 
’t   al  gemeen zeer weinig voor gevoel, voormalige nsb-ers in bescherming 
te nemen’. Daarna verklaarde Van Doormaal evenwel dat hij Tammens 
‘reeds jaren vóór en tijdens den oorlog heb leeren kennen als een goed en 
rechtschapen mensch’.1020 Daar bleef het bij. Meer mensen namen het niet 
op voor de voormalige burgemeester, afgezien van de secretaris van de 
Gemachtigde voor Landbouw en Visscherij Rispens, die bij zijn verhoor 
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De brief die Hermann Conring zond ter verdediging van Tammens. 
(Archief familie Conring, met dank aan Alie Noorlag)

BOER TAMMENS HOUZEE-proef2.indd   194BOER TAMMENS HOUZEE-proef2.indd   194 10/03/20   07:5310/03/20   07:53



v e r h a l e n h o e d e o o r l o g i s  v e r d w e n e n 

195

als getuige had verklaard dat Tammens op het gebied van de voedsel-
voorziening ‘alles deed om zooveel mogelijk voor het Nederlandsche volk 
te doen’.
 Naast de vier verklaringen in het voordeel van de verdachte bevatte het 
dossier nog een intern nsb-rapport. Tammens stond daarin  om  schreven 
als ‘een goed nationaalsocialist. Gedraagt zich disciplinair en actief. 
Beweegt zich gemakkelijk en beschaafd in het publiek, maakt een ont-
wikkelden en vlotten indruk, is steeds evenwichtig. (…) Zijn omgang 
met collega’s is kameraadschappelijk. Hij verbergt zijn lidmaatschap 
niet.’1021 Niet in het dossier van Tammens, maar in dat van wethouder 
Diep huis, staat nog een opmerking van Amerika, de hoofdonderwijzer 
die de moordaanslag overleefde. Diephuis, meende Amerika, was een 
 on  sympathieke figuur. ‘Persoonlijk vond ik Tammens veel eerlijker en 
be  trouw baarder.’1022

 Mr. Koppius besloot de zitting met het gebruikelijke ‘uitspraak over 
14  dagen’.1023 Daarna voerden de marechaussees Tammens weer terug 
naar de boevenwagen. Twee weken lang verkeerde hij in onzekerheid. Op 
19 juli hoorde hij dat mr. Koppius adviseerde hem te interneren voor de 
duur van zeven jaren. In verhouding tot de andere maatregelen die het 
Tribunaal en haar opvolger De Bijzondere Strafkamer oplegden was dat 
zwaar. Van de in totaal 2193 Tribunaalzaken leidden 2174 tot een aanzien-
lijk kortere straf. De straffen van de Bijzondere Strafkamer varieerden tus-
sen de één en vier jaren. Tammens was hierop de enige uitzondering.1024 
Bovendien werd een bedrag van f 10.000 verbeurd verklaard. Dat was een 
fors bedrag aan het einde van de jaren veertig, al bedroeg het vermogen 
van Tammens f 108.414, 36. 1025 Tegen uitspraken van een tribunaal was 
geen hoger beroep mogelijk.
 De straf die mr. Koppius Tammens oplegde, was in lijn met het gemid-
delde van de zwaardere gevallen onder de ongeveer vierhonderd nsb-bur-
gemeesters, maar vergeleken met de straffen die het Tribunaal Gro ningen 
plachtte op te leggen ongebruikelijk hoog.1026 De verklaring hier  voor is 
dat hogere straffen meestal door de Gerechtshoven werden opgelegd. 
Gelet op de gevolgen voor de mensen die op de door Tammens opgestelde 
gijzelaarslijst belandden, viel de straf niet hoog uit. Leeu wardens burge-
meester Schönhard, die net als Tammens de schuldbelijdenis onderte-
kende, stond net als hij niet voor een Bijzonder Gerechtshof maar voor 
een Tribunaal terecht.1027 Seyss-Inquart had de voormalig legerofficier 
gelijktijdig met Tammens benoemd en beiden waren daarvoor bestuurs-
raad geweest. Schönhard hoorde een maatregel van drie jaren internering 
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en een boete van f 6000 tegen zich uitspreken.1028 De Veendammer koop-
man Spoelstra, die in Hoogezand burgemeester was geweest, was ver-
oordeeld tot negen jaar internering. Ook in deze zaak was het meewerken 
aan de gijzelaarslijsten een van de zwaardere aanklachten. Daarnaast was 
Spoelstra echter persoonlijk aanwezig geweest bij huiszoekingen. Een 
daarbij gearresteerde ambtenaar was in Duitsland overleden.1029

 Verzetsman Bob Houwen was betrokken bij de verhoren van de bur-
gemeesters die mee hadden gewerkt aan het opstellen van de lijsten. Het 
was ‘een heidens werk’ geweest deze zaak rond te krijgen, verklaarde hij, 
want aanvankelijk vormden de verdachten ‘één blok en waren gesloten als 
een bus’. Dat uiteindelijk ‘dit soort individuen’ ‘zo bijzonder licht werd 
gestraft’, bleef Houwen ‘het zoveelste raadsel’.1030

 Nu Tammens veroordeeld was, kon hij eindelijk de dagen aftellen 
tot aan het moment dat hij weer vrijkwam. Uiterlijk 15 april 1952, nog 
33 maanden. Op 24 september 1949 bepaalde het ministerie van Justitie de 
definitieve datum evenwel op 15 april 1951, zes jaren na het moment van 
arrestatie.1031 Dat was nog een dikke anderhalf jaar, een behoorlijk stuk 
korter dan zijn voorarrest had geduurd.
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hoofdstuk 9

De sukkeljaren

§1 Groningen na burgemeester Tammens

De jaren van bezetting hadden de stad onherstelbaar verminkt. Van de 
omvangrijke Joodse bevolkingsgroep die ooit had bijgedragen aan 

de eigen sfeer die Groningen kenmerkte, overleefde slechts een enkeling 
de oorlog. Het overgrote deel viel ten prooi aan de nationaalsocialisten.1032 
De Joodse buurt, in de directe omgeving van de synagoge in de Folkinge-
straat, zou haar oude sfeer nooit meer terugkrijgen. Dat alle omgedoopte 
straten hun oorspronkelijke namen weer droegen was vanzelfsprekend, 
maar bood gezien het lijden van de Joodse bevolking zelfs geen schrale 
troost.
 Na de bevrijding droeg de stad Groningen jarenlang sporen van de 
oorlog. Nog altijd stond het stadhuis met huisnummer 1 centraal op de 
Grote Markt. Daarna volgde in het adresboek nummer 19, het pand van 
de  Amsterdamsche Bank met de conciërgewoning en het kantoor van 
mr.dr. Hesse op de bovenverdieping. Na nummer 19 kwamen nummer 24, 
de gehavende middeleeuwse Hoofdwacht die nog wachtte op de beslis-
sing over restauratie of sloop en nummer 33, het pand van herenmode-
zaak Boterweg.1033 Café De Pool, waar Tammens vaak vergaderde, was bij 
de bevrijding volledig verwoest. Van de Waagstraat, het vertrouwde uit-
zicht vanuit de burgemeesterskamer, restte niet veel meer dan het Goud-
kantoor. Wonder boven wonder stond de Martinitoren er nog vrijwel on -
gerept, zo merkten de Stadjers op, alleen de spits was beschadigd.1034 
Opzichter Van Zwieteren, de man die een belangrijke rol had gespeeld bij 
het behoud van het monument, kreeg als teken van waardering een tijde-
lijke toelage ter grootte van 10 procent van zijn salaris. In 1947 ontving hij 
de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.1035 Het 
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duurde tientallen jaren voordat de oorlogsschade was hersteld. Waar-
schijnlijk was de restauratie van het Mercuriusbeeld op de Korenbeurs in 
1984 de laatste reparatie.1036

 Het Jozef Israëlsmonument herkreeg al in 1946 zijn vooroorlogse 
stand plaats op het Hereplein. Onder leiding van gemeentebeeldhouwer 
Willem Valk was het in oude staat hersteld. Dat was een hele prestatie, 
gelet op de moeilijkheden waarmee de restaurateurs te maken hadden 
ge  had. De stukken die in de gemeentelijke opslag lagen, waren zwaar be -
schadigd. De plaquette met het borstbeeld van de schilder was aanvan-
kelijk zelfs verdwenen, maar kinderen vonden dit bijna een jaar na de 
be  vrijding terug onder het kolengruis in het voormalige hoofdkwartier 
van de Groningse wa.1037 Daarna kon de restauratie beginnen en nog geen 
anderhalf jaar na de bevrijding stond het beeld weer op zijn voetstuk.
 Enkele weken later, op zaterdagmiddag 10 augustus 1946, volgde de 
officiële onthulling van het monument. Voor de plechtigheid was het zeil 
vervangen door de nationale driekleur en burgemeester Cort van der Lin-
den stond in zijn zwarte jacquet achter een microfoon.1038 Het dagelijks 
bestuur van de Nederlandse Israëlitische Gemeente was op uitnodiging 
van het stadsbestuur aanwezig.1039 Agenten van de bereden politie waren 
continu bezig de menigte op afstand te houden. De onthulling van het 
herstelde kunstwerk gaf aan dat Groningen weer opkrabbelde na de vijf 
jaren van bezetting. ‘Thans heeft het standbeeld meer betekenis gekre-
gen dan vroeger. ’t Wil nu zeggen dat het uit is met de rassenvervolging,’ 
klonk de stem van Cort van der Linden uit de luidsprekers. ‘’t Monument 
heeft te zeggen dat er toch nog waarden zijn die uitgaan boven het tij-
delijke, namelijk dat mensen broeders zijn.’ De broeders op het plein 
zagen hoe het vlaggendoek wapperde in de wind.1040 ‘Al loopt men er met 
de klompen overheen,’ sprak de burgemeester verder, ‘toch zal ’t blijven. 
’t Monument is dus meer dan een hulde aan Jozef Israëls. Ik doe de wens, 
dat deze gedachte zal blijven leven.’ Toen zakte het vlaggendoek van het 
beeld en zongen de aanwezigen het Wilhelmus.1041

 Zonder zijn voorganger te noemen, had Cort van der Linden ernaar 
verwezen dat de opdracht het monument te vernielen van Tammens 
kwam. Het woord ‘klompen’ sloeg op diens boerenachtergrond, want als 
metafoor voor nazi’s zou anders de soldatenlaars passender zijn geweest.
 Terwijl het leven in de stad Groningen in de jaren na de bevrijding 
weer min of meer terugkeerde tot een normale regelmaat, probeerde 
Tam mens het beste te maken van zijn jaren in gevangenschap. Samen 
met twee andere mannen bewoonde hij een cel. Hij probeerde enkele van 
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zijn medegevangenen Engels te leren. Het was een van de manieren waar-
op Tammens grip op het leven hield. Hij verwerkte alles in zichzelf en 
deelde dat niet met de buitenwereld. Wanneer hij vrijkwam, nam hij zich 
voor, zou hij er alleen nog maar zijn voor zijn gezin.1042 Daaraan heeft hij 
zich hoogstwaarschijnlijk gehouden. Hij liet geen sporen meer na in de 
politiek, in tegenstelling tot Roskam en Rispens die in later jaren nog 
betrokken waren bij de beweging van de Vrije Boeren, een voorloper van 
de Boerenpartij.1043

 In 1948 was koningin Juliana haar moeder Wilhelmina opgevolgd 
en op 20 en 21 juni 1950 bracht zij samen met prins Bernhard haar eer-
ste officiële bezoek aan stad en provincie Groningen.1044 Net als koningin 
 Wil helmina in 1915 arriveerde het hoge bezoek met de Koninklijke trein 
op het Hoofdstation. Al in Assen was de Commissaris van de Koningin in 
de provincie Groningen bij hen ingestapt. Het was de landbouwer Edzo 
Hommo Ebels, die sinds de bevrijding deze post bekleedde.1045 De voor-
oorlogse commissaris Linthorst Homan was na het vertrek van  Staar gaard 
niet opnieuw benoemd. Ebels fungeerde eerst als waarnemend commis-
saris, maar ontving al snel zijn definitieve benoeming. De functie bracht 
met zich mee dat Ebels ook curator van de Rijksuniversiteit Groningen 
werd.
 De lange carrière van Ebels vertoont enkele opmerkelijke parallellen 
met die van Tammens. Beiden begonnen hun loopbaan als landbouwer 
en vervulden daarnaast jarenlang bestuursfuncties. Zo was Ebels burge-
meester van Beerta in de jaren 1916-1923 en daarna tot 1942 gedeputeerde 
van de provincie Groningen. Bovendien was hij van 1932 tot 1940 voorzit-
ter van de Landbouwcrisisorganisatie en tijdens de bezetting provinciaal 
voedselcommissaris. Ebels was beslist geen nationaalsocialist, in tegen-
stelling tot zijn oomzegger Everhard die bij de bevrijding door Poolse 
militairen met zijn vrouw, tienerdochter en twee zoontjes was geëxecu-
teerd.1046

 Op het perron stond die twintigste juni 1950 de Groningse burgemees-
ter Cort van der Linden klaar om het gezelschap te ontvangen. Hij gold als 
de ‘goede’ stad-Groninger burgemeester in oorlogstijd en zijn onvrijwil-
lig ontslag maakte het nagenoeg vanzelfsprekend dat hij na de herovering 
van Groningen terugkeerde op zijn vroegere post. De zuiveringscommis-
sie verwachtte een ‘getrouwe medewerking aan het herstel van het vader-
land’ en bovendien waren er over hem geen klachten binnengekomen.1047

 Na de bevrijding bleef Cort van der Linden nog zes jaren in functie. 
Een periode die hij beschouwde als zijn prettigste aan de Grote Markt. Hij 
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hield zich op de achtergrond bezig met de uitbreiding van vliegveld Eelde 
en vooral ook met de wederopbouw. De herbouw van de binnenstad was 
jarenlang het grootste politieke vraagstuk. In 1951 vertrok Cort van der 
Linden naar ’s-Gravenhage, toen koningin Juliana hem benoemde tot lid 
van de Raad van State. De man die bij zijn aantreden in 1934 vanwege zijn 
liberale achtergrond als burgemeester in Groningen niet echt welkom 
was, kreeg bij zijn vertrek veel lof toegezwaaid.
 Als Tammens en zijn voorganger elkaar al ooit de hand hebben 
 ge  schud, was dat waarschijnlijk in het eerste deel van 1942. Tammens 
was indertijd bestuursraad van de provincie Groningen. Toen Cort van 
der Linden eind augustus 1942 zijn ontslag kreeg, moest de opvolgings -
procedure nog beginnen. Tijdens Tammens’ burgemeesterschap vond 
geen ontmoeting plaats, terwijl Tammens terugkeerde in de stad in het 
jaar dat Cort van der Linden vertrok. Beide mannen zullen geen behoef-
te hebben gehad elkaar op te zoeken. Het lijkt er zelfs op dat Cort van 
der Linden in het openbaar zoveel mogelijk vermeed om de naam van 
Tammens uit te spreken.
 In de namiddag van 20 juni 1950 ontmoette het koninklijk paar de 
Groningse autoriteiten op het Provinciehuis. Aan de lijst valt af te lezen 
wie een voorname positie innam. Onder hen was een aantal mensen uit 
de landbouwsector, zoals Herman Derk Louwes. De rol van de in 1886 in 
de Westpolder geboren Louwes was na de oorlog nog niet uitgespeeld. 
Sinds twee jaar was hij voorzitter van het Koninklijk Nederlands Land-
bouw Comité, het latere Landbouwschap. Zijn naam ontbrak op de defi-
nitieve lijst; hij had waarschijnlijk moeten afzeggen.1048

 Louwes kende Tammens door en door. Lang voordat zij samen in de 
gewestelijke afdeling van de Commissie Posthuma zaten, bood Louwes 
Tammens de gelegenheid hem ‘in het hart te leren kennen’.1049 In de loop 
der jaren hadden zij elkaar steeds weer ontmoet op diverse vergaderin-
gen. Het valt aan te nemen dat de liquidatie van de Groninger Maatschappij 
van Landbouw de onderlinge verhoudingen niet ten goede was gekomen. 
Louwes was immers voorzitter van deze boerenorganisatie. De woorden 
waarmee Tammens zijn licht over de kwestie liet schijnen verergerden 
dat nog. Volgens hem had de houding van de organisatie ten opzichte van 
de Landstand ‘het aanzien van onze provincie ten zeerste geschaad’.1050

 H.D. Louwes overleed in 1960. Drieëndertig jaar later stond het Nieuws-
blad van het Noorden stil bij zijn honderdste geboortedag en omschreef 
hem als ‘zonder twijfel de grootste landbouwvoorman die ons gebied ooit 
heeft voortgebracht’, een standbeeld waardig.1051
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 Stephanus Louwe Louwes, de jongere broer van Herman Derk, over-
leed in 1953. In de jaren dertig bekleedde hij de post van regeringscom-
missaris van de Akkerbouw en Veehouderij, terwijl hij in de oorlogsjaren 
directeur-generaal van de voedselvoorziening was.1052 S.L. Louwes kwam 
Tammens in die tijd vaak tegen bij vergaderingen. Landbouwhistoricus 
Gerard Trienekens omschrijft hem als ‘een man met initiatief, creatief 
inzake het vinden van praktische oplossingen voor moeilijke problemen, 
realist zoals een afstammeling van een Groninger boer betaamt en boven-
al een groot organisator’.1053 In 1956 onthulde Louwes’ neef Sicco Mansholt, 
op dat moment al ruim tien jaar minister van Landbouw, een borstbeeld 
van Louwes dat een plaats kreeg in het ministerie van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening.1054 Het staat nog steeds in wat nu het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heet.
 Nico Bolkestein was ook aanwezig bij het koninklijk bezoek. De man 
die Staargaard kort na diens aantreden schreef dat het hem te zwaar viel 
om zich aan te passen bij een bestuurder die het nationaalsocialisme aan-
hing, had de gevolgen van zijn brief ondervonden. Nog voor er drie maan-
den verstreken waren, bevond hij zich al in het gijzelaarskamp te Sint- 
Michielsgestel waar hij vanaf mei 1942 zou verblijven. Na de bevrijding 
was hij teruggekeerd als gedeputeerde en bovendien als raadsheer betrok-
ken bij de Kamer Groningen van het Bijzonder Gerechtshof Leeuwarden. 
Namens commissaris Ebels had hij in die functie met vier Groninger kan-
tonrechters overlegd over de samenstelling van de Tribunaalkamers.1055 
Op 1 juli 1950 volgde de installatie van Bolkestein als burgemeester van 
Middelburg.1056

 L.J. Dijkhuis, de secretaris van de provinciale Stichting van de Land-
bouw bezocht de receptie ter ere van het koninklijk paar in het provincie-
huis waarschijnlijk wel. Voorzitter A.W. Biewenga van de Christelijke 
Boeren en Tuindersbond, de man die Tammens samen met H.D. Louwes 
en de nsb’er Zijlma toesprak op de vergadering van de provinciale Com-
missie Posthuma, behoorde zelfs tot het selecte groepje dat ’s avonds met 
de hoge gasten dineerde. In 1960 zou hij Louwes opvolgen bij het Land-
bouwschap.
 In Groningen was sinds het officiële bezoek van koningin Wilhelmina 
in 1915 veel veranderd. De veranderingen waren bovendien sneller gegaan 
dan in de voorliggende periode en voor de bevolking waren zij ingrijpen-
der. De voorgaande twintig jaren had het land geleden onder de crisis en 
onder de Tweede Wereldoorlog, maar nu werkten veel mensen hard aan 
het herstellen van de oorlogsschade. Het enthousiasme waarmee de Stad-
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jers hun staatshoofd begroetten was minstens zo groot als 35 jaar eerder. 
De gemeentepolitie had er de handen vol aan om de enthousiaste menigte 
in bedwang te houden. Ondanks de inzet van agenten te paard brak het 
publiek op het Guyotplein door het kordon en verdrong zich rond de 
 calèche met het Koninklijk paar en de twee palfreniers.1057

 Natuurlijk vermelden de lijsten met genodigden die aan koningin en 
prins werden voorgesteld veel namen van mensen die voor of tijdens de 
oorlogsjaren niet in de openbaarheid traden. Verschillende genodigden 
behoorden echter tot de groep bestuurders waar ook Tammens jaren-
lang deel van uitmaakte. De bestuurscarrières van hen die zich tijdens 
de  be  zetting ‘onvaderlands‘ gedragen hadden, waren in veruit de meeste 
gevallen ten einde. Tammens was daar een voorbeeld van.
 De volgende dag, 21 juni 1950, gingen koningin en prins voorafgegaan 
en gevolgd door andere koetsen naar de Grote Markt. Hier wachtte een 
jui chende menigte. Duizenden kinderen klapten en zongen hen toe, bij-
gestaan door een dirigent die vanaf een verhoging de maat sloeg. Het paar 
wuifde minzaam vanaf het portaal van het stadhuis, dat versierd was met 
bloemen en het rijkswapen. Daarna leidde burgemeester Cort van der 
Lin den de hoge gasten naar binnen voor een officiële ontvangst. Het zal er 
hartelijker aan toe zijn gegaan dan een kleine tien jaar eerder toen dezelf-
de burgemeester op datzelfde stadhuis Seyss-Inquart ontving. Om elf uur 
verliet het hoge bezoek de gemeente Groningen om per automobiel een 
rijtoer door het oostelijke deel van de provincie te maken. In de vroege 
avond vertrok de Koninklijke trein weer vanaf het met afrikaantjes en 
geraniums verfraaide Hoofdstation.1058

 Het jaar daarop kwam een andere voorname gast naar stad en pro-
vincie. Major-general A.B. Matthews, de bevrijder van Groningen, kreeg 
met zijn echtgenote een onthaal waaruit bleek dat de bevolking hem 
niet vergeten was. Speciaal voor deze gelegenheid was de Martinitoren 
feestelijk verlicht en overal langs de route naar Appingedam en Delfzijl 
wapperden vlaggen. In Appingedam ontvingen de gasten een lepeltje met 
het  ge  meentewapen, net als in Delfzijl, dat ook een beschilderde asbak 
schonk. Het gemeentebestuur van Groningen bood een koffiemaaltijd 
aan, waarbij mevrouw Matthews een boeket bloemen kreeg en de gene-
raal ‘een on  vervalste Groninger koek’.1059 Nog tientallen jaren stuurden 
Matthews en het stadsbestuur elkaar telegrammen op de datum van de 
bevrijding van de stad.1060
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§2 Weer vrij man

Het was zondag 15 april 1951. Een schrale wind uit westzuidwestelijke 
rich ting waaide over het land.1061 Juist nu Tammens exact zes jaren na zijn 
arrestatie weer als vrij man buiten liep, voelde het weer onvriendelijk aan. 
Het voorjaar was het natste in een eeuw tijd.1062 De banden van de tracto-
ren zakten weg in de zware klei en er lagen grote plassen tussen het zaai-
goed. Vrijwel alle gewassen stonden dun of kwamen helemaal niet op. Als 
het zo zou doorgaan, dan dreigde de oogst op een strop uit te draaien. 
Gelukkig voor de landbouwers sloeg het weer korte tijd later om.1063

 Doordat hij nog steeds zijn landbouwbedrijven op het Ruigezand 
en op Grijssloot bezat, kon Tammens onmiddellijk zijn vooroorlogse 
boerenbestaan weer oppakken.1064 De provinciale voedselcommissaris-
sen hadden na de bevrijding op boerderijen van nsb’ers bewindvoer-
ders  ge  plaatst.1065 Dat was ook op de bedrijven van Tammens enige tijd 
het geval geweest. Fokko, de zoon van Pé en Alida, was het jaar ervoor 
getrouwd met Antonela Dieters en bewoonde nu de boerderij op het 
Ruigezand. De familie bezat ook nog het landbouwbedrijf op Grijssloot 
waar Tammens was geboren. 1066 Daar had hij in kunnen trekken, maar hij 
koos ervoor om zich in de stad Groningen te vestigen.
 De eerste jaren na zijn vrijlating woonde Tammens bij zijn schoon-
ouders. Zijn vrouw en kinderen hadden de voorafgaande jaren al een 
gast vrij onderdak gevonden in het ruime pand aan de Kraneweg 73, enke-
le deuren verwijderd van Quirinus Rovers, de voormalige kabinetschef 
van Staargaard. De vroegere burgemeesterswoning aan het Zuiderpark 2 
was al kort na de bevrijding in gebruik genomen door town major Joseph 
James Bonnie. Canadese autoriteiten namen vaak de gebouwen over die 
door de bezetter waren gebruikt.1067 Tammens’ voorganger en opvolger 
Cort van der Linden betrok een naburig pand.
 Dat Tammens in de stad nog niet beschikte over een eigen huis, had 
als voordeel dat hij als het ware even kon aanzien hoe de bevolking op zijn 
terugkeer reageerde. Als die hem lastig zou vallen, dan kon hij de stad 
altijd nog de rug toekeren. Zover kwam het niet. Bij haar troonsbestijging 
wees koningin Juliana er al op dat het aangedane leed nooit zou worden 
vergeten, maar dat ook de schuldigen ‘te eniger tijd weer in onze gemeen-
schap moeten worden opgenomen’.1068 Waarschijnlijk dacht een groot 
deel van de bevolking er net zo over. Met wraakgevoelens naar de foute 
medeburgers viel het over het algemeen mee.1069 Tammens bleef in de 
stad een weinig opvallende man. Hij vervulde geen bestuurlijke functies 
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meer en zocht de openbaarheid niet. Dat wil niet zeggen dat hij zich 
schuilhield. Zo trad hij in dienst van Selectiebedrijf Luidenburg, dat 
geleid werd door zijn neef J.P. Dijkhuis. Tammens bezocht als vertegen-
woordiger in ‘fijne zaden’ onder meer Denemarken. Ruim een jaar lang 
fungeerde hij daarnaast als commissaris van de firma.1070 Al die tijd stond 
de voormalige burgemeester gewoon in de telefoongids, niet als ‘verte-
genwoordiger’, maar met de toevoeging ‘landbouwer’.1071

 In de eerste jaren na de oorlog hadden de boerenbedrijven het moei-
lijk. Er was, in tegenstelling tot de periode voor de oorlog, een groot 
 ge  brek aan arbeidskrachten. Dat was ten dele een gevolg van emigratie, 
maar het kwam ook door de hogere lonen die arbeiders in de industrie 
konden verdienen. Bovendien bleek dat mensen die eenmaal in de stad 
waren gaan wonen, niet snel meer terugkeerden naar het platteland.1072 De 
nabijheid van goede voorzieningen was te aantrekkelijk.
 Het gebrek aan landarbeiders maakte mechanisatie noodzakelijk, 
maar tegelijkertijd was er juist een tekort aan landbouwmachines, net 
als aan kunstmest en zaaizaad.1073 De opbrengsten stegen pas toen het 
Mar shallplan het mogelijk maakte dat Nederland op grote schaal kunst-
mest en landbouwwerktuigen invoerde.1074 Hierbij hoorden ook twee-
honderd jeeps die dienst gingen doen als lichte tractoren. Een jeep deed 
het werk van drie à vier paarden.1075 Toen Tammens in 1951 weer naar zijn 
bedrijf kon gaan, was dit inmiddels geheel voorzien van de allernieuwste 
 ma  chines.1076 De bedrijfsvrijheid uit de tijd van Tammens’ vader was even-
wel nog steeds niet hersteld. Net als in de jaren voor de oorlog bepaalde de 
Nederlandse regering de tarweprijs en dwong zij de boeren hun graan in 
te leveren bij de overheid. Dat was al zo sinds de invoering van de Tarwe-
wet in 1931.1077

 In het eerste jaar na de bevrijding scheen het alsof een anders 
 ge  ordende maatschappij de plaats van de verzuilde samenleving van 
voor de oorlog in kon nemen. De verdeeldheid uit die jaren kon maar 
beter niet terugkeren, schreef het Groninger Landbouwblad in haar eerste 
 na  oorlogse nummer van maart 1946. ‘In het verleden hebben wij niet 
alleen ons huiselijk leven, maar ook ons bedrijfsleven in gescheidenheid 
ge  leefd. Onze werktuigen werden als ’t ware in drie kleuren geschilderd. 
Onze kunstmestbalen verlangden haast een partij-insigne om gehalte te 
ver zekeren. Sommigen zagen al algemeen georiënteerde, christelijke en 
ka  tholieke koeien.’1078 Het was dezelfde kritiek die Tammens drie jaren 
eerder, bij zijn toespraak op de kameraadschapsbijeenkomst, had laten 
horen.
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 Nationaalsocialisten als Tammens stonden niet alleen in hun afwij-
zing van een samenleving die was verdeeld in protestanten, katholieken, 
socialisten en algemeen georiënteerden. Vanuit verschillende kampen 
klonk ook na de oorlog kritiek op de vooroorlogse maatschappijorde-
ning. Zo wensten de gijzelaars van St. Michielsgestel na de bevrijding te 
komen tot een doorbraak van de hokjes- en schotjesgeest. De vooroor-
logse  si  tuatie waarin levensbeschouwing en politiek verweven waren, 
hadden geleid tot verstarring. Met de bevrijding diende zich een kans 
aan voor de Doorbraak van dit geheel. Aanhangers van deze gedachte 
wilden gemeenschapszin stimuleren, alle burgers de kans geven om zich 
te ontplooien en een radicale sociale politiek voeren. Daarvoor dienden 
de scheidsmuren tussen confessioneel en niet-confessioneel te worden 
geslecht. Hier naar verwees het artikel in het Groninger Landbouwblad, 
maar ook in dit geval haalden de mooie woorden niets uit. In de samen-
leving die  Tam mens na zijn vrijlating aantrof, waren veel pogingen om 
het oude patroon te doorbreken mislukt of toch niet zo’n succes gewor-
den als velen aanvankelijk hoopten.1079

 Tammens had het altijd goed kunnen vinden met Staargaard. Op het 
eerste gezicht hadden zij een sterk verschillende achtergrond, maar beide 
mannen waren goed ontwikkeld. Bovendien behoorden zowel Tammens 
in het Westerkwartier als Staargaard in Nederlands-Indië, waar hij lange 
tijd een ambtelijke functie bekleedde, tot de intellectuele bovenlaag van 
de bevolking. De voormalige commissaris der provincie was negen maan-
den daarvoor al teruggekeerd in de maatschappij. De beide mannen kre-
gen evenwel geen gelegenheid meer om elkaar te ontmoeten. Daags nadat 
Tammens vrijkwam, overleed de oud- commissaris der provincie aan een 
slopende ziekte. Hij werd 66 jaar.1080

 Kees van Geelkerken, de tweede man van de nsb, beweerde dat het 
driemanschap Staargaard, Maarsingh en Tammens in 1944 van plan was 
om Mussert te vermoorden. De reden hiervoor zou de buitenechtelijke 
relatie zijn van de leider met zijn bijna dertig jaar jongere nicht Marietje 
Mijnlieff. De drie zouden met het voorstel naar Van Geelkerken zijn 
 ge  gaan, aangezien deze daarna de leiding van de nsb zou moeten over-
nemen. Het was alleen aan het optreden van de plaatsvervangend leider te 
danken dat de moordaanslag niet doorging.1081

 Alhoewel Tammens verantwoordelijk was voor het samenstellen van 
gijzelaarslijsten met de namen van politieke tegenstanders, is het bera-
men van een moord op een geestverwant iets heel anders. Het paste niet 
bij zijn karakter, noch bij dat van de andere zogenaamde samenzweer-
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ders. Bovendien was Mussert ook nog eens degene die zij als leider had-
den aanvaard. Het verhaal over de nooit gepleegde moordaanslag komt 
dan ook waarschijnlijk uit de duim van Van Geelkerken. Wat deze anek-
dote wel bewijst, is dat de buitenwereld Tammens, Staargaard en Maar-
singh zag als een hecht drietal.
 Staargaard had nog in 1950 de krantenkolommen gehaald. Hij kwam 
voor op de lijst van personen wie het recht was ontnomen hun ridder-
ordes nog te dragen. De voormalig Indisch bestuursambtenaar was ridder 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw en officier in de Orde van Oranje- 
Nassau.1082 Als opvolger van Linthorst Homan had hij bijgedragen aan het 
nationaalsocialistisch maken van de lokale overheden door achttien bur-
gemeesters te ontslaan. Zijn ambtswoning aan de Oude Boteringestraat 
44 raakte bij de bevrijding flink beschadigd en bood daarna plaats aan het 
Tribunaal. Staargaard onderging de bijzondere ervaring terecht te staan 
in zijn eigen ambtswoning. Het Bijzonder Gerechtshof veroordeelde 
Staargaard destijds tot tien jaar, terwijl de Politieke Kantonrechter hem 
nog veroordeelde tot vier jaar en f 25.000 boete.1083 Bij zijn inhuldiging 
had hij de wens uitgesproken dat het hem gegeven mocht zijn ‘voor deze 
mooie, belangrijke provincie nuttige arbeid te verrichten’. Toen volgde 
applaus, maar de wens van de magistraat kwam niet uit. Staargaard ver-
wierf zich niet de plaats in de geschiedenis waar hij op had gehoopt.1084 
In de gedeputeerdenkamer van het provinciehuis, waar de familiewapens 
van de commissarissen in glas-in-lood in de ramen zijn aangebracht, is 
de naam van Staargaard afwezig. In plaats daarvan is een ruitje voorzien 
van de tekst: ‘1942-1945 de tirannie die het hart doorwondt’.
 Jacob Maarsingh, die volgens Van Geelkerken ook betrokken was bij 
de samenzwering tegen Mussert, was weliswaar fout, maar de nsb had 
haar slechte naam niet in de eerste plaats te wijten aan mensen zoals hij. 
De landbouwer uit Stadskanaal sloot zich al vroeg aan bij de Beweging. 
Zijn toetreding zorgde ervoor dat relatief veel streekgenoten ook lid 
werden van de nsb, want Maarsingh was in zijn omgeving een geres-
pecteerd man. Ook binnen de Beweging bouwde hij een goede naam op 
en hij mocht zelfs Mussert vertegenwoordigen in de Haagse politiek. Een 
maand na de Duitse inval, op 12 juni 1940, benoemde Mussert hem tot ge -
machtigde voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Voortaan 
was Maarsingh namens de leider aanwezig op manifestaties en had hij 
een belangrijke stem in het benoemen van burgemeesters. Tammens 
en Maarsingh waren allebei landbouwer en konden het uitstekend met 
 el  kaar vinden.1085
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 Toen Maarsingh op 10 juni 1948 voor het Tribunaal verscheen, werd 
hem ten laste gelegd dat ook hij betrokken was bij de samenstelling 
van de gijzelaarslijsten, maar dit ontkende hij in alle toonaarden. Voor 
 Maar singh sprak dat hij de plaatsen kende waar in zijn omgeving onder-
duikers schuilden, maar zich daar niet aan stoorde. Maarsingh kwam kort 
na de uitspraak tegen hem vrij, op 17 juli 1948. Tot zijn dood in 1958 bleef 
hij in zijn villa in Stadskanaal wonen, nog altijd gerespecteerd door zijn 
om  geving.1086 
 In de jaren vijftig vreesden veel mensen de komst van de communis-
ten. Al twintig jaar eerder had Tammens oog gehad voor het rode gevaar 
en gedurende de oorlogsjaren wees hij voortdurend op de dreiging van 
een overweldiging van West-Europa door de Sovjet-Unie. Toen Tammens 
weer op vrije voeten kwam, was die angst nog steeds actueel. Het Rode 
Leger stond na de ineenstorting van het Derde Rijk midden in Duitsland, 
dichterbij dan ooit. Dat was geen geruststellende gedachte. Nederlanders 
die in Duitsland het optreden van Stalins krijgsmacht van dichtbij had-
den meegemaakt, kwamen terug met verhalen over moorden en ver-
krachtingen door Russische soldaten.1087

 Ook de Nederlandse regering was beducht voor een mogelijke aanval 
van de Sovjet-Unie. Zij riep een speciale dienst in het leven, de Be  scher-
ming Bevolking (bb), toegerust voor hulpverlening na een atoomaanval, 
liet schuilkelders aanleggen en lichtte de burgers voor. In het jaar van 
Tammens’ invrijheidstelling verscheen een brochure waarin hij kon lezen 
hoe hij zich diende te gedragen bij een luchtaanval. Wie door bommen-
werpers werd verrast en een of meerdere bommen hoorde fluiten, diende 
zich onmiddellijk plat op de grond te werpen, was de boodschap.1088 Stalin 
overleed twee jaar later, maar ook onder diens opvolgers aarzelde de 
Sovjet- Unie niet anderen haar wil op te leggen. In 1953 bleek tijdens een 
opstand in Oost-Berlijn en in 1956 in Hongarije weinig van ontspanning. 
Een jaar later beschikten de Sovjets ook over intercontinentale raketten 
waardoor zelfs de Verenigde Staten de dreiging voelde.1089 Het was daar-
door nog maar de vraag of Uncle Sam te hulp zou schieten indien de Rus-
sen hun oog lieten vallen op West-Europa en de grens tussen Oost- en 
West-Duitsland overschreden.
 Tammens werd grootvader in het jaar van zijn vrijlating. In de boerde-
rij op het Ruigezand zag een kleindochter het levenslicht. Twee jaar later 
volgde nog een kleindochter en in 1955 een kleinzoon. De jongen kreeg de 
namen van zijn grootvader: Petrus Fokko, zoals Pé Tammens senior ook 
de namen van zijn grootvader had ontvangen.1090 Dat deze naam sinds de 
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bezetting een besmette klank had, woog onvoldoende zwaar om met de 
traditie te breken.1091 Ook Tammens’ dochter Jettie stichtte een gezin en 
schonk het leven aan twee dochters en drie zonen, waarvan de middelste 
ook de namen Petrus Fokko kreeg.1092 Tammens gaf alle kleinkinderen op 
hun zesde verjaardag een eigen fiets. Daarbij hoorde ook dat hij hen zelf 
leerde fietsen.1093

 De in het bestuurdersvak doorknede agrariër Ebels ontving in 1953 aan 
de Rijksuniversiteit Groningen het eredoctoraat in de Rechtsweten-
schappen. Het hele gewest beschouwde de onderscheiding ‘als een ver-
diende hulde voor zijn verdienstelijk werk’.1094 De bekende Groningse 
dichter Jan Boer maakte op de melodie van het Grönnens Laid een loflied 
op Ebels, waarin deze omschreven werd als ‘’n man van groot formaat, dei 
alles veur zien oethouk dee, ’n zainder van de daad’.1095 In de rede die Ebels 
bij de aanvaarding uitsprak, noemde hij een zevental landbouwbestuur-
ders. Hij voelde zich sterk verplicht aan ‘wijlen de heer S.E.B. Bierema, 
dr.  J. Oortwijn Botjes, de beider gebroeders Minderhoud, N.G. Addens, 
Gaai kema Schuiringa en last but not least de heer H.D. Louwes’.1096 Elk 
van deze mannen had reeds in de jaren voor de oorlog zijn sporen ver-
diend in de landbouwsector en een aantal van hen was eveneens boer. 
Ebels noemde Tammens niet. Als Tammens ten tijde van de Duitse bezet-
ting een andere rol had gespeeld, dan zou Ebels hem mogelijk wel hebben 
vermeld.
 In oktober 1961 kocht Tammens een appartement in Corpus den 
Hoorn, een nieuwbouwwijk in het zuidwesten van de stad Groningen.1097 
Hij en Alida betrokken de flat als eerste bewoners.1098 Het gemeente-
bestuur was aanvankelijk van plan geweest om de straten in de buurt de 
namen van de belangrijkste verzetstrijders te geven, maar leden van het 
voormalig verzet konden het er onderling niet over eens worden wie dan 
moest worden vernoemd. De keuze viel toen op meer algemene begrip-
pen. De aanvankelijke suggestie ‘Vredeslaan’ haalde het niet, net als het te 
Duits klinkende ‘Vredesallee’. Tenslotte kreeg de nieuwe straat de naam 
Laan van de Vrede.1099 Pé Tammens en zijn echtgenote betrokken het 
appartement op nummer 25.1100

 Kort voordat Tammens de aankoop van zijn woning afrondde, ont-
ving hij Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf, van de Dienst 
Minister van Binnenlandse zaken.1101 In de bruine envelop met ophangoog 
voor in de meterkast bevonden zich aanwijzingen voor het verlenen van 
eerste hulp aan slachtoffers van een atoomaanval. Enkele weken later viel 
ook een bijbehorende toelichting in zijn brievenbus. Al in het daaropvol-
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gende jaar leken de Wenken van pas te komen. Vanwege de plaatsing van 
kernraketten op Cuba dreigde de Koude Oorlog uit te lopen op een gewa-
pend treffen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Tammens kon 
toen volgens de instructie in de brochure in zijn fietsenschuurtje een 
schuilplaats inrichten.1102

 Mede door de wederopbouw van de oorlogsschade onderging het aan-
zien van het stadshart van Groningen voortdurend veranderingen. De 
trams verdwenen uit het straatbeeld, net als de trolleybussen. De stads-
bussen kregen een standplaats op de Grote Markt en op de plaats van de 
Waagstraat verrees een rechthoekige aanbouw van het stadhuis. Een 
lucht brug verbond het oude met het nieuwe deel en een forse witte staat-
sietrap leek het publiek uit de Herestraat uit te nodigen tot een beklim-
ming, al was het niet helemaal duidelijk waar de trap heen leidde. Door de 
sloop van de Hoofdwacht in 1956 en de herbouw van de oostwand van de 
markt ongeveer zeventien meter achter de oude rooilijn, had de omge-
ving van het stadhuis een heel ander aanzien dan in de tijd dat Tammens 
de ambtsketen droeg.1103

 In 1965 meldden de kranten dat dr. Hermann Conring het West-Duitse 
Bundesverdienstkreuz ontving. De voormalige Beauftragte van Seyss-Inquart, 
met wie Tammens het goed had kunnen vinden, zat na de oorlog veertien 
maanden in een gevangenis in Groot-Brittannië. Na terugkeer in Duits-
land bleef hij actief in de Duitse politiek. Van 1953 tot 1969 bekleedde hij 
namens de cdu een zetel in het Duitse parlement. De Nederlandse rege-
ring protesteerde bij Bonn tegen de toekenning. Uiteindelijk stuurde 
Con ring de onderscheiding terug.
 Over de rol die Conring tijdens de bezetting in Groningen speelde, 
 lo  pen de meningen uiteen. Loe de Jong omschreef hem als ‘goed fout’, ter-
wijl de naoorlogse Commissaris der Koningin Ebels ervan overtuigd was 
dat Conring geen misdaden had gepleegd. In zijn functie als Beauftragte 
probeerde Conring de verwijdering van Joden uit Appingedam, Delfzijl 
en Winschoten te versnellen, maar verdere betrokkenheid bij de Joden-
vervolging kon niet worden bewezen. Hermann Conring overleed op 
9 februari 1989 in Weener, 94 jaar oud.1104

 Al die jaren bleef het echtpaar Tammens elkaar trouw. Pé en Alida 
hadden hun hele leven een sterke band. Deze was er al vanaf het moment 
dat ze elkaar hadden leren kennen op de Groningse tennisclub.1105 In 1971 
was het een halve eeuw geleden dat ze trouwden en konden zij hun gou-
den bruiloft vieren. Tammens bleef tot op hoge leeftijd zo vitaal dat zijn 
kleinkinderen hem voor zijn tachtigste verjaardag konden verrassen met 
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een nieuwe fiets.1106 Alida overleed in 1984. Zij had nooit een sterk gestel 
gehad en leed aan de ziekte van Parkinson, maar was toch nog bijna 86 
geworden.1107

 Op zondag 25 mei 1986, 65 jaar nadat hij met Alida Wiersma was 
 ge  trouwd, logeerde Tammens bij zijn dochter in Lemmer. Zaterdags 
had hij nog een uitstapje naar de Gaasterlandse IJsselmeerkust met haar 
 ge  maakt. Daar liep hij met zijn wandelstok alleen een klif op, zodat het 
leek alsof hij de hoogte inging, de hemel tegemoet. Die zondag over-
leed hij onverwacht. ‘Op de dag van hun echtvereniging waren zij weer 
samen,’ verklaarde de familie.1108 In het Nieuwsblad van het Noorden van 
29 mei en De Telegraaf van 30 mei verschenen rouwadvertenties. De cre-
matie had toen inmiddels in kleine kring plaatsgevonden, waarna de 
urn een plaats kreeg op het kerkhof te Visvliet. Er was geen kerkdienst 
geweest.1109 Het Nieuwsblad van het Noorden wijdde slechts een kort artikel 
aan het over lijden van nsb-burgemeester Tammens. De krant verwees 
naar  Tam mens’ lidmaatschap van de nsb en de vele functies die hij voor 
de oorlog in landbouworganisaties vervulde.1110

§3 Betekenis voor de stad en nagelaten sporen.

Wie er oog voor heeft kan bij een wandeling door de stad Groningen nog 
verschillende sporen van de oorlog zien. Ook straatnamen als de Onder-
duikerslaan en de Koeriersterweg, die dateren uit de jaren zestig, houden 
de herinnering levend. Toen in het midden van de jaren zeventig een pas-
sage van de Grote Markt naar de Poelestraat werd ontworpen, passeerden 
vele namen de revue, die niet allemaal aan de oorlog herinnerden. Dat 
gold wel voor het voorstel om de nieuwe passage ‘Duitse Afgang’ te noe-
men, maar net als de andere suggesties voldeed ook dit niet in de ogen 
van de straatnamencommissie of van het college van burgemeester en 
wethouders. Uiteindelijk opperde oud-verzetsman Bob Houwen de pas-
sage te noemen naar zijn verzetsvriend Clou Naber (Caspar Antonius 
Naber 16 maart 1906-11 november 1944).1111 Naber was na een zwaar ver-
hoor uit het raam van het Scholtenhuis gesprongen om te voorkomen 
dat hij zou doorslaan en namen van andere verzetsmensen zou noemen. 
Hij stierf op de plaats waar drie decennia lang de passage met zijn naam 
zou staan. Na de sloop van de passage leeft zijn naam voort in de Naber-
straat tussen de Grote Markt en de Nieuwe Markt. Tegelijk met het 
 in  trekken van de straatnaam Naberpassage en het invoeren van de naam 
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Naberstraat kreeg een nieuw aan te leggen straatje de naam Van Zwie-
terengang.1112

 Er zijn meer plekken in Groningen waarvan de naam herinnert aan 
verzetsmensen, zoals de brug naar het Groninger Museum, die naar de 
vermoorde drukker en kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman Werk-
manbrug heet. Ook brugwachter Dijkema kreeg een dergelijk eerbetoon. 
Al in november 1945 stelde G.J. Minholts uit Oosterhoogebrug voor aan de 
raad van de toenmalige gemeente Noorddijk om de Hoogeweg om te 
 do  pen in Pop Dijkemaweg. Hij achtte dat een ‘waardige en blijvende her-
innering’ omdat het aan Dijkema te danken was dat Oosterhoogebrug 
‘voor een zekere ondergang werd gespaard’. Burgemeester Kornelis 
Kuipers nam onmiddellijk contact op met Dijkema en nadat deze geen 
bezwaar bleek te hebben, besloot de gemeenteraad tot de naamswijziging 
per 1 ja  nuari 1946.1113

 Kogelgaten in de westgevel van de Martinitoren en het stadhuis her-
inneren aan de gevechten bij de bevrijding. Daarnaast is ook de afwezig-
heid van historische bebouwing aan de noordzijde en de oostzijde van de 
Grote Markt een gevolg van de oorlog.
 In stad en provincie bevinden zich diverse grotere en kleinere oorlogs-
monumenten om mensen te herinneren en gebeurtenissen te herdenken, 
zoals de plaquettes op de plaats waar Fred Butterworth omkwam en op de 
trap waar luitenant-kolonel Dextraze de Duitse commandant ontmoette. 
Om ‘de kleine mens die werd vermorzeld in de nazi-vernietigingsmachi-
ne’ te herdenken, plaatste de Duitse kunstenaar Gunter Demnig ook in 
Groningen Stolpersteine, kleine messingplaatjes op straatniveau om met 
hoofd en hart over te struikelen. ‘Wie het wil lezen, buigt het hoofd voor 
een oorlogsslachtoffer.’1114 Op diverse Groningse begraafplaatsen zijn gra-
ven van mensen die hun leven gaven voor de vrijheid van anderen, terwijl 
andere verzetsmensen zoals de Roder Postema die het leven liet aan de 
voet van de Martinitoren, hun laatste rustplaats kregen op het Nationaal 
Ereveld in Loenen. In Groningen is het graf van de gesneuvelde ss-voor-
man Henk Feldmeijer een van de sporen die zijn achtergelaten door men-
sen die in de jaren 1940-1945 een rol speelden. Gewone mensen, militai-
ren, verzetsstrijders, foute Nederlanders of een brugwachter. Daarbij 
vergeleken lijkt het alsof Tammens niets achterliet in de stad die hij ruim 
twee jaar bestuurde, een burgemeester zonder voetafdruk.
 Tijdens het burgemeesterschap van Tammens waren er wel enkele 
zicht bare veranderingen. Nieuwe straatnamen kwamen in de plaats 
van namen die verwezen naar Joden of naar nog levende leden van het 
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 Ko  ninklijk Huis. Na de bevrijding besloot het college van burgemeester 
en wethouders dat, ‘te rekenen vanaf het tijdstip van de bevrijding onzer 
stad, de vroegere straatnamen zijn hersteld’, terwijl de gemeente het op 
initiatief van Tammens vernielde Josef Israëlsmonument liet repare-
ren.1115

 Het stadsuitbreidingsplan waaraan Tammens in zijn laatste dagen 
in het stadhuis werkte, is nooit uitgevoerd. De door Tammens aangestel-
de portier Triemstra werd net als alle andere nsb-leden in gemeentelijke 
dienst op 17 april geschorst. Triemstra was daarmee een van in totaal 
93 gemeenteambtenaren die door de naoorlogse zuivering zijn baan ver-
loor.
 De aankoop van grond bij het Eemskanaal door de gemeente vond 
plaats onder verantwoordelijkheid van Tammens, net zoals tijdens zijn 
bewind het westelijke deel van de Waterloolaan en de Tweede Willemstraat 
werden bestraat. Beauftragte dr. Conring had Tammens verzocht hiervoor 
te zorgen omdat het slechte wegdek hinderlijk was voor de voertuigen 
van het Heeres Kraftfahrpark (H.K.P.), dat aan de Hereweg zat.1116 Toen de 
bezetter over wilde gaan tot grootschalige kap van bomen in het Stadspark 
om verdedigingwerken aan te leggen, steunde Tammens het protest van 
de vereniging ‘Het Stadspark’.1117 Bovendien, zo beweerde Tammens’ 
 ad  vocaat mr. dr. Hesse in zijn pleidooi, was het aan Tammens te danken 
dat het carillon van de Martinikerk en enkele huizen aan de singels behou-
den bleven.1118

 Het is niet overdreven te stellen dat van Tammens’ burgemeester-
schap weinig tastbaars is overgebleven. Dat wil niet zeggen dat hij slechts 
een tussenpaus was. Tammens ging er tijdens zijn burgemeesterschap 
niet vanuit dat zijn ambtstermijn zo kort zou duren. Tot D-day leek hij 
stevig in het zadel te zitten, onbedreigd door de Geallieerden. Wellicht 
hield hij pas rekening met een naderend afscheid nadat in 1945 het 
 Ar  dennenoffensief voor de Duitsers op een teleurstelling was uitgelopen.

§4 Waarnemen wat Tammens waar kon nemen

De wereld en meer specifiek de Nederlandse samenleving ondergaan 
voort durend veranderingen. Een gevolg daarvan is dat zaken die voor 
Tam mens vanzelfsprekend waren, in de eenentwintigste eeuw niet meer 
vallen waar te nemen. Het leven op de boerderij waar Tammens opgroei-
de, verschilde al aanzienlijk van de haast feodale manier van leven van de 
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rijkere boeren van de generaties voor Tammens. Daarbij verdwenen ook 
de geluiden van het verleden. Landbouwwerktuigen verdrongen brom-
mend, ronkend en ratelend het handwerk van de landarbeiders. Veran-
deringen in de verhouding tussen de boer en zijn arbeiders leidden ertoe 
dat inwonend personeel schaars werd.
 Onder meer door het veranderen van de landbouwmethodes ver -
dwenen bepaalde soorten boerderijdieren, zoals het trekpaard. Veetelers 
 ex  ploiteren tegenwoordig andere rassen dan vroeger. Alleen hobbyisten 
houden nog de Groninger meeuw, een kippensoort. Zelfs het weideland-
schap veranderde. Vogelsoorten als kwartelkoning komen vrijwel niet 
meer voor, andere zoals bijvoorbeeld ganzen juist in veel grotere aan-
tallen. Zelfs de geur van het platteland veranderde door de jaren. Het 
uit rijden van dierlijke mest rook anders dan het injecteren ervan in de 
 bo  dem.
 Tammens woonde de helft van zijn leven in de stad en maakte mee dat 
daar eveneens de omgeving veranderde. Groningen herbouwde zijn cen-
trum en breidde uit met een groot aantal nieuwe wijken. Door de opkomst 
van de televisie en de centrale verwarming bleef ook de indeling van de 
huiskamers niet langer hetzelfde. Voortaan stonden stoelen en banken 
gericht naar de beeldbuis en niet meer gegroepeerd rond de eett afel en 
voor de kachel. Huizen kregen een harkachtige antenne op het dak voor 
een zo goed mogelijke ontvangst. In Groningen was dat niet alleen de 
Nederlandse televisiezender, Nederland 1 zond uit vanaf 1951, maar ook 
de Duitse. Veel noorderlingen keken naar de uitzendingen van de ooster-
buren, zoals de Bundesliga en later de zaterdagavondshows van Rudi 
Carrell. Slechts enkelen keken uit principe niet naar de programma’s van 
de voormalige vijand. Ook toen in 1965 de uitzendingen van Nederland 2 
begonnen, bleven de Duitse programma’s goed bekeken. Jarenlang was er 
niet meer keuze dan Nederland 1 en 2 en drie Duitse zenders. Het kijken 
naar de Duitse televisie-uitzendingen zal hebben bijgedragen aan meer 
begrip voor het volk aan de andere kant van de grens. Het verstrijken van 
de tijd werkte eveneens mee om de verhouding met de buren te norma-
liseren.
 Een jaar of vijf na de oorlog was de spanning vaak nog aanwezig. Zo 
vreesde de tenor Rudi Schuricke dat het publiek hem niet zou accepteren, 
toen hij als eerste Duitse zanger sinds de bevrijding voor de Nederlandse 
radio optrad. Dat was onterecht. De presentator van de Bonte Dinsdag-
avondtrein die voor alle zekerheid in zijn nabijheid bleef, hoefde niet in te 
grijpen.1119 De oorlog was nog lang niet vergeten, maar het verstrijken van 
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de tijd zorgde ervoor dat de manier veranderde waarop velen met het ver-
leden omgingen.
 Woorden en begrippen kwamen en verdwenen. Dat geldt in de eerste 
plaats voor de termen die samenhingen met de oorlogsomstandigheden. 
Met het verdwijnen van de noodzaak een moffenzeef te gebruiken voor 
een zo goed mogelijke radio-ontvangst, werd de betekenis van het woord 
onbekend. Hetzelfde geldt voor de Rommelasperges, geen product dat de 
groenteboer afprijsde, maar rechtopstaande versperringen.1120 De landen 
in Midden- en Oost-Europa lagen in de invloedssfeer van de Sovjet-Unie 
‘achter het IJzeren Gordijn’. Nationaalsocialisten zouden hebben gespro-
ken over ‘Joods-bolsjewistische’ invloed, maar hun jargon was met hen 
ver dwenen. De door de bezetter en zijn handlangers gepromote een-
pansmaaltijd verdween uit het spraakgebruik. De afhaalchinees en res-
taurantjes met een buitenlandse keuken verschenen in het straatbeeld.
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hoofdstuk 10

P.F. Tammens,  
boer en burgemeester

De Amerikaanse diplomaat Sumner Welles omschrijft in zijn inleiding 
bij de dagboeken van Galeazzo Ciano deze Italiaanse minister van 

Buitenlandse Zaken als een kind van zijn tijd. Die tijd was volgens hem de 
ellendigste die de mensheid gedurende lange eeuwen heeft gekend.1121 
Daarmee lijkt Welles het gedrag van de vooraanstaande fascist en schoon-
zoon van Mussolini te willen verklaren door te verwijzen naar de context 
van de bloedige jaren waarin Ciano’s werkzame leven zich afspeelde.
 De redenering van Welles klinkt logisch, maar zijn verklaring is erg 
eenvoudig en daardoor van toepassing op iedereen die de Tweede Wereld-
oorlog meemaakte, of dit nu als politicus, soldaat of slachtoffer was. Het 
zou zijn alsof ‘de omstandigheden’ en niet het individu bepalen hoe een 
leven verloopt. Alsof het kwaad, zodra het zich voordoet in een alledaag-
se, banale vorm, bij het dagelijks leven hoort en als gevolg daarvan niet 
meer fout zou zijn.1122 Hiermee echter krijgen die omstandigheden teveel 
gewicht. Het is eerder zoals José Ortega y Gasset al voor de oorlog opmerk-
te: ‘De omstandigheden vormen de onoverzichtelijke en telkens wisse-
lende reeks mogelijkheden waartussen wij moeten kiezen. Doch wat be -
slist is ons karakter.’1123

 Ook Tammens was een product van de roerige jaren twintig, de onrus-
tige jaren dertig en de bloedige jaren 1940-1945. Hij ervoer hoe ‘de omstan-
digheden’ zijn leven bepaalden. Niemand kon hem immers het uitbreken 
van de oorlog aanrekenen. De keuzes die hij maakte, pasten bij zijn per-
soonlijkheid. Als gevolg daarvan belandde hij als graanboer op de positie 
van burgemeester van Groningen. Hij wilde eerst niet, maar het gehoor 
geven aan de wens van de nsb-leider woog voor hem zwaarder.
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 Tussen de dragers van de ambtsketen van de stad neemt Tammens een 
unieke plaats in. Andere boeren als bijvoorbeeld Ebels bekleedden wel 
het burgemeestersambt in plattelandsgemeenten of hadden functies bij 
de provincie, maar nooit eerder had een Ommelander boer het hoogste 
ambt in de stad uitgeoefend. Dat maakt Tammens interessant.
 Pé Tammens was iemand die niet van half werk hield. Dat was al zo op 
de landbouwschool waar hij de beste leerling van zijn jaar was en het was 
eveneens het geval toen hij zich inzette voor landbouworganisaties. 
 Na  dat burgemeester Slager Tammens had gevraagd bestuurslid te wor-
den van het Comité voor Geestelijke en Morele Herbewapening in de 
 Ge  meente Oldehove, zette hij zich onmiddellijk in voor het goede doel. 
Op de oprichtingsvergadering hield Tammens een toespraak die grote 
in  druk maakte op de toehoorders.1124 Hij spande zich altijd volledig in om 
te verwezen lijken wat hem voor ogen stond, waarbij hij het liefste zag 
dat de resultaten ten goede kwamen aan mensen met dezelfde achter-
grond als hij.
 Na de Duitse inval in Nederland was er bij Tammens nog geen spra-
ke van actief samenwerken met de vijand, maar slechts van accommo-
datie, het zich schikken in de gewijzigde omstandigheden. Het zou nog 
een jaar duren voordat Tammens volledig rijp was voor het nazidom en 
zich aanmeldde als lid van de nsb. Zijn jarenlange bewondering voor de 
ontwikkelingen in Duitsland deed hem in 1941 de definitieve stap naar 
het  na  tionaalsocialisme zetten. Niet eerder, want toen Duitsland nog 
met de Sov jet-Unie op goede voet stond en het Molotov-Ribbentroppact 
van kracht was, weerhield zijn afkeer van het communisme hem daar-
van. Zijn aansluiten bij de nsb kwam voort uit zijn overtuiging dat de 
communisten een voortdurende bedreiging vormden en de vooroorlogse 
 de  mocratie hem daar net zo min tegen kon beschermen als tegen de prijs-
val gedurende de crisis. Tammens voelde zich bekneld tussen de hamer 
van het kapitalisme en het aambeeld van het communisme.1125

 Veel boeren die de Beweging steunden deden dat omdat zij het eens 
waren met enkele voor hen belangrijke programmapunten, terwijl zij 
zich minder interesseerden voor wat Mussert nog meer nastreefde. Het 
was niet alleen om economische redenen dat boeren Mussert volgden. 
Ook het gebrek aan waardering voor de landbouw en de behoefte om de 
plattelandscultuur te beschermen tegen de groeiende invloed van steden 
op de maatschappij wogen mee. Hierbij kwam nog het gebrek aan land-
bouwgrond, waarvoor de nazi’s met het veroveren van grote landbouw-
gebieden in Oost-Europa een oplossing leken te hebben gevonden.1126

BOER TAMMENS HOUZEE-proef2.indd   216BOER TAMMENS HOUZEE-proef2.indd   216 10/03/20   07:5310/03/20   07:53



p.f .  ta m m e n s,  b o e r e n b u r g e m e e s t e r 

217

 Vanaf het moment dat de nsb Tammens’ kwaliteiten herkende, deed 
de Beweging steeds vaker een beroep op hem. In zijn aanvankelijke afwij-
zing van de burgemeesterspost schreef hij dat zijn werk als bestuursraad 
hem meer tijd kostte dan hij had voorzien. Toen Mussert echter bleef 
aandringen, liet Tammens zich de Groningse ambtsketen omhangen. 
 Na  tuurlijk had hij bij zijn weigering kunnen blijven, zoals hij ook het 
aanbod vormingsleider van de Noordoostpolder te worden afsloeg.1127 
Voor nationaalsocialisten was het evenwel ongebruikelijk om niet aan 
een verzoek van de leider te voldoen.
 Tammens volgde als nationaalsocialist de officiële lijn van de Bewe-
ging. Wat hij hoorde tijdens bijeenkomsten en las in ‘vormingsbladen’ als 
Volk en Vaderland, Nieuw Nederland en De Landstand stond bij hem niet ter 
discussie. Zo leerde hij hoe een nationaalsocialistische burgemeester 
zich diende te gedragen. Tot het moment dat hij bestuursraad werd, hield 
hij zich hoofdzakelijk bezig met landbouw en interesseerden hem vooral 
de aspecten van het nationaalsocialisme die de boeren ten goede kwa-
men. Als assistent van commissaris der provincie Staargaard maakte dit 
nog steeds een belangrijk deel van zijn werkzaamheden uit, waardoor hij 
kon blijven werken aan het verwezenlijken van een voor boeren ideale 
maatschappij.
 Toen Tammens begin 1943 achter het bureau van de eerste burger van 
Groningen ging zitten, kwam hij terecht op een positie die anders was 
dan alles dat hij tot dan toe had gedaan. Zijn enige ervaring in overheids-
dienst was het halve jaar als bestuursraad. In die periode maakte hij van 
dichtbij mee hoe diverse burgemeesters functioneerden. Hij wist hoe 
Staar gaard zich had geërgerd aan zijn, volgens de commissaris niet al te 
coöperatieve, voorganger Cort van der Linden. Tammens moet het van-
zelfsprekend hebben gevonden dat zijn bestuursstijl heel anders zou zijn. 
Ook de vooroorlogse burgemeester van Oldehove diende hem niet tot 
voorbeeld. Catharinus Slager was actief in het verzet en Beauftragte Con-
ring verzekerde Tammens dat Slager onmiddellijk zou worden gearres-
teerd zodra hij in zijn vroegere gemeente werd gezien.1128

 Op het eerste gezicht lijkt er een tegenstelling tussen Tammens’ 
 be  staan als onafhankelijke herenboer en zijn functioneren in een strikt 
hiërarchische organisatie. Toch is het verklaarbaar. Op de landbouw-
school leerde hij toe te passen wat anderen aan nieuwe inzichten en pro-
ductiemethoden hadden ontwikkeld. Als goed geïnformeerde boer volg-
de hij de modernste teeltmethoden en gebruikte hij de nieuwste zaden. 
Hij nam de beslissingen zonder inspraak van arbeiders. Zijn vasthouden 
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aan de partijlijn als bestuurder namens de nsb kwam voort uit dezelfde 
karakter eigenschap. Hij paste toe wat anderen, de leider en kameraden 
met een hogere rang uitdachten. Dat was geheel in overeenstemming met 
wat de bezetter en de leiding van de nsb van hem vroegen. Bestuurders 
op lagere niveaus werden niet geacht een eigen beleid te voeren.1129 
Groningens burgemeester hield rekening met hetgeen er mogelijk van 
hem werd verwacht.
 Tammens’ invloed op de geschiedenis van de stad blijkt beperkt. 
Dat kwam voor een belangrijk deel doordat hij gebonden was aan hoger 
 ge  plaatste functionarissen. Binnen het hiërarchische systeem van het 
na  tionaalsocialisme bepaalde Adolf Hitler het beleid. Bij hem diende 
Seyss-Inquart, die in bezet Nederland de hoogste gezagsdrager was, zich 
te verantwoorden. Doordat de Rijkscommissaris op zijn beurt weer ande-
ren aan zich bond, hoefde uiteindelijk niemand zich verantwoordelijk te 
voelen voor zijn eigen daden, zelfs niet indien hij anderen in een levens-
bedreigende situatie bracht.1130

 Voor een gemeente maakte het verschil of de burgemeester een recht-
lijnige nsb’er was of niet. Veendam bijvoorbeeld, behield tijdens de 
be    zetting de vooroorlogse burgervader Johan Anne Hoogkamp. Na de 
be  vrij  ding verweten enkele voormalige illegale werkers hem dat hij te 
meegaand was geweest. Daarbij vergaten ze dat indien een nationaal-
socialist op zijn plaats zou zijn benoemd, de omstandigheden voor de 
bevolking vrijwel zeker zouden zijn verslechterd. De aanwezigheid van 
Hoogkamp maakte dat ze hun gang hadden kunnen gaan.1131

 Groningen had het na het ontslag van Cort van der Linden beter kun-
nen treffen indien een mildere nsb’er dan Tammens het burgemees-
terschap had bekleed. Weliswaar maakte Tammens zelf geen jacht op 
tegenstanders zoals zijn ambtgenoten Spoelstra of Groenewold deden, 
maar dat zou ook geheel overbodig zijn geweest. In Groningen was de 
sd zo na  drukkelijk aanwezig dat een burgemeester hier niet veel hoefde 
te doen. Tammens was meer de afstandelijke bestuurder die vanachter 
zijn schrijftafel de stad het nationaalsocialisme wilde opdringen. Het 
had ook erger gekund. Indien een nog fanatiekere nationaalsocialist als 
Hillebrand Groenewold op de stoel van Tammens zou hebben gezeten, 
had dit waarschijnlijk tot meer slachtoffers geleid.
 Tammens bestuurde de stad met de vaardigheden en op de manier die 
hij zich eigen had gemaakt door het exploiteren van zijn boerderij, zon-
der al te veel te luisteren naar de arbeiders die in zijn dienst waren. De 
afstand tussen burgemeester en Stadjers was en bleef groot. Tammens 
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leidde de stad zonder zich te verplaatsen in wat de burgers bezighield. 
Bouwkundig opzichter Van Zwieteren merkte het bij zijn poging de Mar-
tinitoren te redden. Hij kreeg weliswaar de burgemeester te spreken, 
maar vond geen begrip voor zijn bezorgdheid.
 In de praktijk vallen twee groepen nsb-burgemeesters te onderschei-
den. Er waren de meer gematigden met oog voor de noden van de bevol-
king. Zij probeerden de burgers zo goed mogelijk door de moeilijke tijd te 
loodsen. Daarnaast waren er de streng in de leer zijnde nationaalsocialis-
ten.1132 Hillebrand Groenewold, die als burgemeester de gemeente Marum 
terroriseerde, is hier een extreem voorbeeld van. De haviken zagen voort-
durende strijd als basisvoorwaarde voor het bestaan van een volk en 
 bo  den hun geestdriftige aanhangers idealen om voor te leven, te doden en 
te sterven. Zij beschouwden de door hen uitgeoefende terreur als nood-
zakelijk.1133 Het besturen van een gemeente was bij hen vooral het met alle 
middelen in de gewenste richting leiden van de bevolking. Burgemeesters 
als Tammens daagden anderen voortdurend uit partij te kiezen, daarna 
konden zij hun tegenstanders wegzuiveren.1134 Dat merkten de gemeente-
ambtenaren al toen Tammens dreigde dat hij rekening zou houden met 
hun bijdrage aan de Winterhulp-collecte. Ook plaatste hij hen op gijze-
laarslijsten en gaf hij tegenstanders op voor tewerkstelling in Duitsland.
 Als burgemeester droeg Tammens het nationaalsocialisme uit, inclu-
sief het rabiate antisemitisme. Hierin verschilde hij van de man die hij 
was voordat hij lid werd van de nsb. In ieder geval had hij het voor de 
oorlog geen bezwaar gevonden dat Alida onder behandeling was bij pro-
fessor Polak Daniels, terwijl hij ook enkele jaren samen met professor 
Cohen in een studiecommissie zat. Voor de nationaalsocialist Tammens 
was zoiets ondenkbaar. Het illustreert de verandering die hij in korte tijd 
doormaakte. Er zijn namelijk geen aanwijzingen dat hij voordat hij nsb-
lid werd een hekel aan Joden had.
 In 1941 was Tammens ervan overtuigd geweest dat met de bezetting 
een goede tijd voor de landbouw aanbrak. Met de komst van de Duitsers 
was de economische crisis ten einde. Hij verwachtte dat boeren voortaan 
met meer respect zouden worden behandeld en dat het hun bedrijven 
voor de wind zou gaan. Tegelijkertijd geloofde Tammens dat zijn leven na 
een onverhoopte Duitse nederlaag zou verslechteren. Dat laatste kwam 
uit. Van burgemeester werd hij in 1945 politiek gevangene en na zijn vrij-
lating werd hij in plaats van herenboer vertegenwoordiger.
 Gedurende Tammens’ burgemeesterschap daalde het aantal inwoners 
van de stad van 125.728 op 1 januari 1943 naar 124.870 twee jaar later. Het 
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was een trendbreuk, waarschijnlijk veroorzaakt door de onzekere omstan-
digheden die het geboortecijfer beïnvloedden. Na de bevrijding steeg het 
aantal inwoners fors.1135 Uiteraard had Tammens nauwelijks invloed op de 
bevolkingsgrootte van de stad. Dat Groningen in 1944 gold als financieel 
noodlijdend valt eveneens sterker toe te rekenen aan de moeilijke tijd dan 
aan de man die de stad bestuurde.1136

 Tammens zou zijn burgemeesterschap als een prettige tijd hebben 
 er  varen. Aan hem was de taak ervoor te zorgen dat de boel niet ‘implo-
deerde’. Hij hielp mee om te redden wat er te redden viel. Dat althans is 
het beeld dat bij Tammens’ dochter Jettie en haar dochter bestaat. Zij 
wijzen erop dat niemand van degenen die op het stadhuis werkten tegen 
hem was.1137 Dat mag in hun beleving zo zijn, maar past niet bij het plaat-
sen van medewerkers op de gijzelaarslijsten die Tammens naar het 
 Schol ten huis stuurde.
 Ruim twee jaren na zijn arrestatie vroeg Tammens zich met ontzetting 
en verslagenheid af hoe het mogelijk was dat hij zich had ingespannen 
aan de zijde van misdadigers. Samen met 24 andere politieke gevange-
nen toonde hij openlijk berouw.1138 Een groot aantal Nederlandse kerken 
verspreidde een schrijven waarin de politieke gedetineerden verklaarden 
schuldig te zijn. Misschien waren alle 25 oprecht in hun belijdenis, maar 
ze zullen zich er van bewust zijn geweest dat de boodschap een goede 
 in  vloed op hun strafproces kon hebben. Mogelijk gaf deze zelfs de door-
slag waar het erom ging of een delinquent terecht diende te staan voor het 
Gerechtshof of voor het Tribunaal.
 In het al in 1945 verschenen En tóch staat de Martini omschrijven de 
auteurs Tammens als ‘een intellectueelen landbouwer uit Oldehove. Een 
man met zekere kwaliteiten, maar naar veler meening niet berekend voor 
het burgemeesterschap van een stad als Groningen.’ Het is een van de 
weinige overgeleverde beoordelingen van de impopulaire burgervader. 
Opvallend is dat diens naam in het hele stuk niet genoemd wordt.1139 Ook 
Cort van der Linden vermeed dit doorgaans.1140 Het droeg eraan bij dat 
herinneringen aan het burgemeesterschap van Tammens snel vervaag-
den.
 Doordat Tammens later ook functies bekleedde bij de Landstand en 
als gemachtigde van Mussert, was hij vaak afwezig. Zijn wethouders 
namen dan het besturen van de stad voor hem waar. Hij was daardoor als 
burgemeester weinig zichtbaar. Voordat Tammens burgemeester werd, 
kenden de Stadjers hem niet. Tijdens zijn ambtsperiode was de afstand 
met hen groot en na de bevrijding wilden zij hem niet meer kennen. 
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Waarschijnlijk kon Tammens zich mede hierdoor na zijn hechtenis, naar 
valt aan te nemen vrijwel ongestoord, in Groningen vestigen.
 Burgemeesters waren, zeker in de jaren dertig, mannen van aanzien. 
Voor Cort van der Linden was dat niet anders. Hij stond als burgemeester 
bij de bevolking goed aangeschreven. Als een dergelijke notabele aftrad, 
was het voor iemand met een andere achtergrond niet makkelijk hem te 
vervangen. Dat Cort van der Linden door de bezetter opzij was gezet, 
maakte dit nog zwaarder. Tammens was bovendien een overtuigd lid van 
de nsb. Het was voor hem daardoor vrijwel onmogelijk om net zo geres-
pecteerd te worden als zijn voorganger. Hij kampte niet als enige met dit 
probleem. Vrijwel alle door de nationaalsocialisten aangestelde burge-
meesters ondervonden dat het publiek hun gezag niet als rechtmatig aan-
vaardde.1141

 Tammens was er mede aan schuldig dat het nationaalsocialisme 
slacht offers maakte. Dat waren Joden, verzetsmensen, dwangarbeiders 
en politieke tegenstanders. Hij zette zich in om Nederland te hervormen 
naar nationaalsocialistisch model. Zijn veroordeling tot zeven jaar hech-
tenis is daarmee verklaarbaar. Dat gold ook voor veel van zijn geestver-
wanten, vaak mensen die in vredestijd nooit in aanraking met justitie 
zouden zijn gekomen.1142

 Tammens, zo benadrukken zijn nazaten telkenmale, was een brave 
huis vader, een zorgzame echtgenoot, een liefhebbende grootvader en een 
betrokken werkgever. Er is geen enkele reden om daaraan te twijfelen. 
Ook achternicht Alie Siersema noemt hem een ‘aimabele man’.1143 Het zou 
te simpel zijn om ervan uit te gaan dat iedereen die als ‘fout’ wordt be -
schouwd zich voortdurend misdroeg. Mensen kunnen zich nu eenmaal in 
verschillende omstandigheden anders voordoen. Soms nemen zij de 
meest verschrikkelijke gedaantes aan. Ook Monique Brinks komt in haar 
studie naar de misdadigers in het Scholtenhuis tot deze conclusie.1144

 In deze biografie is onderzocht wat voor burgemeester Petrus 
 Tam mens was. Tammens bleek een nsb’er van de harde lijn. Hij was geen 
warme persoonlijkheid met sympathie voor andersdenkende Stadjers, 
maar zette zich vooral in om het nationaalsocialisme te verspreiden. 
Volgens Tammens’ kabinetschef Vorrink was wethouder Diephuis de 
werkelij ke bestuurder van de gemeente Groningen. ‘Men beschouwde 
hem als de kwade geest van den burgemeester, die hij geheel in zijn macht 
had.’ Diephuis zou Tammens zelfs hebben bespioneerd. ‘De zaken die 
door Tammens verkeerd zijn gedaan, zijn vaak op voorstel van Diephuis 
doorgezet.’ Commissaris der provincie Staargaard bevestigt eveneens de 
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invloed van Diephuis op Tammens, maar gaat minder ver dan Vorrink. 
De Groningse wethouders delen die visie niet. Pott meent: ‘Tammens was 
een autoriteit op zichzelf en ik geloof niet dat hij zich tegen zijn mening 
in een bepaalde richting liet voeren.’ Harm Bouman kwam als lid van de 
s.d. regelmatig bij de burgemeester aan huis om zaken te bespreken. 
Bij die gelegenheden maakte hij kennis met Diephuis. Volgens Bouman 
hoorde Tammens graag het oordeel van zijn oudste wethouder, maar 
stond hij totaal niet onder diens invloed. Dat komt overeen met wat ook 
de wethouders Faber en Van Duyn verklaarden en Diephuis zegt hier-
over: ‘Tammens was wat men noemt een “self made man” die zich door 
niemand liet leiden en die zijn beslissingen steeds geheel zelfstandig 
nam.’1145 Deze biografie bevestigt dit beeld.
 Tammens schakelde zijn empathische gevoelens uit om de nieuwe 
orde zo goed mogelijk te dienen. Het kwam waarschijnlijk niet eens in 
hem op om zich in te leven in het lot van zijn politieke tegenstanders. 
Net als veel andere nationaalsocialisten lukte het hem niet kritisch te 
kijken naar zijn eigen rol binnen het totalitaire systeem.1146 In het leven 
van  Tam mens zijn oorzaken aan te wijzen die verklaren hoe het zover kon 
komen, bijvoorbeeld de economische crisis. Een rechtvaardiging voor 
zijn gedrag is er echter niet. Uit het beeld van Tammens komt geen niets-
ontziende man naar voren. Zijn geweten zal voor de groep mensen met 
wie hij zich verbonden voelde vast wel goed hebben gewerkt, maar voor 
iedereen die daarbuiten viel functioneerde het in het beste geval uiterst 
gebrekkig.
 Bij zijn inhuldiging sprak Tammens: ‘Moeilijkheden zullen mij niet 
doen wijken, docht slechts meer vastberaden mijn weg bepalen.’ Dit geeft 
de mentaliteit weer die in het eerste deel van zijn leven zo kenmerkend 
voor hem was, maar het was beter geweest als hij de moeilijke positie van 
burgemeester van Groningen uit de weg was gegaan.
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nawoord

Het schrijven van dit boek zou onmogelijk zijn geweest zonder de 
hulp van anderen. Enkelen van hen wil ik hier graag noemen, al 

 besef ik dat het onmogelijk is om volledig te zijn. In de eerste plaats gaat 
mijn dank uit naar mijn beide promotoren, prof. dr. J.W. Renders en prof. 
dr. D.F.J. Bosscher die me steeds met vele bruikbare adviezen hebben ge-
holpen. In dit verband noem ik ook dr. B.B.J de Haan, die me vooral in de 
eerste fase van dit proefschrift bijstond.
 Dan zijn er mijn ijverige meelezers. Op de ervaren historicus Johan 
Frieswijk kon ik altijd een dankbaar beroep doen. Zijn nuttig commen-
taar was meer dan welkom. Jelle Horjus, biograaf van de theoloog Jannes 
Reiling en Alie Noorlag, die werkt aan de biografie van Beauftragte Her-
mann Conring, hielpen met hun kennis om mijn tekst te verbeteren. Rolf 
Albring maakte tijdens onze gezamenlijke studietijd indruk met zijn uit-
stekende essays. Ik was gelukkig dat ik hem kon bereiken en hij me wilde 
helpen. Als hij ooit het promotietraject ingaat, zal ik hem op mijn beurt 
graag bijstaan. Deze mensen maakten me eens te meer duidelijk hoe 
groot de waarde van goede meelezers is en behoedden mij voor menige 
uitglijder.
 Richard Hoving begon een jaar eerder dan ik aan het schrijven van een 
biografie. Meermalen kon ik een beroep op hem doen om te horen hoe hij 
iets had opgelost. Daarnaast prijs ik me gelukkig dat ik een beroep kon 
doen op de grote kennis van Richard Paping op het terrein van de agrari-
sche geschiedenis. Hij was steeds als ik hem iets voorlegde onmiddellijk 
bereid mij met een uitgebreid antwoord verder te helpen. Peter Romijn 
speelde al een belangrijke rol als de auteur van Burgemeesters in oorlogstijd, 
dat ik regelmatig raadpleegde. Daarnaast was hij zo vriendelijk om mijn 
vragen aan hem duidelijk en uitgebreid te beantwoorden.
 Mevrouw Germs van de Orde van Advocaten maakte het mogelijk dat 
ik een bezoek aan de advocatenkamer van de Rechtbank mocht bren-
gen om een foto van Tammens’ advocaat mr. dr. Hesse te bekijken. Niko 
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Beets van de Gemeente Groningen gaf me een privérondleiding op het 
stadhuis, al was de burgemeesterskamer helaas niet toegankelijk door 
de aanwezigheid van een van de opvolgers van Tammens. Door op Open 
Monu mentendag mee te lopen met een rondleiding die gemeenteraads-
lid Wieke Paulusma gaf samen met Lieuwe Jongsma van de Groninger 
Archieven, kon ik de kamer alsnog bekijken.
 Verder wil ik hier graag noemen: Heidi Ahsmann, Jeroen Benders, 
Berend de Boer, Hubert Berkhout, prof. dr. E.J. Boekema, Gerrit van 
Bra kel, R. Dijkstra, Bertus Fennema, Beno Hofman, Benny Hoogkamp, 
Deddo Jan Houwen, Bettie Jongejan, Anke Jonsgste, Peter Karstkarel, 
Mevrouw Kiki, Egge Knol, Rob van der Kruijk, Mevrouw van der Laan, 
Diana  Lou rens, mevrouw M.M Luitjens-Tammens, Mieke Meiboom, 
Aukje Men nens, Anna van der Molen, Hans Nauta, Jettie Noordam-
Noorman, Ben Radema, Evert Jan Reker, Rineke Richters, Hans la Rose, 
Harm Sie  gers, Alie Siersema, Leontien Spoelstra, Joël Stoppels, Sherry 
van der Velden, David Veltman, Rients Vogelzang, René Vonk, Bart de 
Vries, Herman Waterbolk, Frank Westerman, Kees Wiese, Sipke de Wind 
en alle medewerkers die me bij het bezoeken van de diverse archieven zo 
vriendelijk behulpzaam waren.
 Bedankt. Zonder jullie was dit boek er niet gekomen.
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samenvatting

In de geschiedenis van de stad Groningen neemt burgemeester Petrus 
Tammens een unieke plaats in. Niet alleen door de korte duur van zijn 

bewind of door de partij namens welke hij de ambtsketen mocht dragen, 
de Nationaal-Socialistische Beweging (nsb). Ook zijn achtergrond als 
land bouwer trekt de aandacht. Deze wijkt duidelijk af van alle andere eer-
ste burgers die de stad bestuurden. Het was een belangrijke reden voor 
dit onderzoek naar hem en zijn burgemeesterschap. De ontdekking dat 
Tammens in eerst instantie weigerde om de functie te gaan bekleden, 
maakte het alleen maar interessanter.

Een goed uitgangspunt voor het onderzoek vormde het boek Burgemeesters 
in oorlogstijd van Peter Romijn. Deze historicus onderscheidt een groep 
NSB- burgemeesters die zich zoveel mogelijk inzetten om de bevolking te 
dienen en anderen die voor alles hun politieke doel, het verspreiden van 
het nationaalsocialisme, wilden bereiken. Het onderzoek toont aan dat 
Tammens tot de tweede groep behoorde.

Tammens was al lang voordat hij zich aansloot bij de nationaalsocialisten 
actief als bestuurder van boerenorganisaties. Hij kon daar tijd voor vrij-
maken omdat hij als aanzienlijke boer anderen op zijn land liet werken. 
Hij zette zich met name in voor anderen met dezelfde achtergrond als hij: 
mensen van het platteland, het liefst boeren. Ook was hij betrokken bij 
de  Volkshogeschool, een instelling die het lot van onder meer boeren-
arbeiders door opleiding trachtte te verbeteren. Al die jaren stak hij zijn 
afkeer van het communisme niet onder stoelen of banken.

Tammens werd pas in 1941 lid van de nsb. De Duitse inval in de Sovjet 
Unie gaf hem bij die beslissing het laatste zetje. Ook als nationaalsocialist 
richtte hij zich aanvankelijk op de landbouw. De Beweging zag echter zijn 
capaciteiten en deed een beroep op hem om als bestuursraad Commissaris 
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der provincie Groningen C.F. Staargaard te assisteren. Eind 1942 gaf hij 
gevolg aan de wens van nsb-leider Mussert om zich te laten benoemen tot 
burgemeester van Groningen. Ook daarna bleef hij zich inzetten voor de 
belangen van boeren. Dat lag hem nader aan het hart dan het besturen van 
de stad. Hierdoor was de tijd die hij in het stadhuis doorbracht beperkt, 
maar invloed op het karakter van de bezetting had hij natuurlijk wel.

Tammens volgde als nationaalsocialist de officiële lijn van de Beweging. 
Wat hij hoorde tijdens bijeenkomsten en las in de ‘vormingsbladen’ van 
de nsb stond bij hem niet ter discussie. Zo leerde hij hoe een nationaal-
socialistische burgemeester zich diende te gedragen. Toen nsb-voorman 
Feldmeijer hem vroeg lijsten te verstrekken met tegenstanders van de 
bezetter, gaf hij daaraan gehoor. Bovendien coördineerde hij het opstel-
len door burgemeesters van andere Groningse gemeenten. De lijsten gaf 
hij door aan de Duitse Beauftragte dr. Hermann Conring.

Tammens bestuurde zijn gemeente op de manier waarop hij ook zijn 
boerderij exploiteerde – zonder al te veel te luisteren naar zijn arbeiders. 
Zijn wethouders waren duidelijk aan hem ondergeschikt, al nam de oud-
ste van hen, H.J. Diephuis, hem wel steeds meer werk uit handen. De 
 af  stand tussen burgemeester en Stadjers was en bleef groot. Ook toen de 
Ge allieerden Groningen steeds dichter naderden, bleef Tammens op zijn 
post. De vier dagen durende slag om Groningen beleefde hij in de burge-
meesterswoning. Bij de bevrijding arresteerden de Binnenlandse Strijd-
krachten hem, waarna hij in diverse gevangenissen verbleef.

Ruim twee jaren na zijn arrestatie vroeg Tammens zich ontzet af hoe het 
mogelijk was, dat hij zich had ingespannen aan de zijde van misdadigers. 
Samen met 24 andere politieke gevangenen stelde hij een verklaring op 
om openlijk berouw te tonen. Het is niet uit te sluiten dat dit zijn straf 
gunstig beïnvloedde.

Tammens was er mede aan schuldig dat het nationaalsocialisme slachtof-
fers maakte. Dat waren Joden, verzetsmensen, dwangarbeiders en poli-
tieke tegenstanders. Zijn veroordeling tot zeven jaar hechtenis is daar-
mee verklaarbaar. Na zijn vrijlating ging hij niet terug naar zijn boerderij, 
maar vestigde hij zich in de stad Groningen. Wel behield hij zijn land en 
bleef hij zich tot zijn dood in 1986 landbouwer noemen. Tegenwoordig is 
de naam P.F. Tammens in de stad Groningen vrijwel onbekend.
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summary

I n the city of Groningen’s history, P.F. Tammens has held a special place 
amongst the mayors. Not only was he a member of the Nationaal- 

Socialistische Beweging (nsb), the Dutch Nazi movement, but as a  farmer 
his background was also unusual. This alone would be reason enough to 
study his life and his time in office in more detail. The that he initially 
refused the post when it was offered to him, makes him even more inter-
esting.

A good starting point was the book Burgemeesters in Oorlogstijd (Mayors in 
War Time) by Peter Romijn. This historian distinguishes two kinds of nsb 
mayors: one type was not ideologically motivated and aimed primarily at 
serving the population. The other embraced the foundations of the Nazi’s 
occupation and more or less enthusiastically carried out whatever was 
being demanded.The record shows that Tammens belonged to the latter 
group.

In his earlier life, Tammens had served as a committee member of  several 
agricultural organisations. As a gentleman farmer he employed farm 
labourers to work in the fields. Tammens was devoted to improving the life 
of the poor, especially if they came from the countryside. He was actively 
involved at the ‘Volkshogeschool’, an institution that aimed ateducatinge 
people such as farm workers to improve their social standing. He was a 
progressive liberal, and never concealed his aversion to communism.

It was not until the summer of 1941 that Tammens became a member of 
the nsb; the German invasion of the Soviet Union gave him the final 
push. To declare himself in favour of the National Socialist Movement 
provided opportunities to be involved in agricultural business. The nsb 
recognized his talents and Tammens was appointed as a ‘councillor’, 
adviser to provincial executive C.F. Staargaard. At the end of 1942 he 
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answered the call by nsb leader A.A. Mussert to become Mayor of Gro-
ningen. However, this did not mean that he stopped looking after of the 
farmers’ interests. This limited the time he spent in the town hall, but he 
still managed to put his personal stamp on the general characteristics of 
the City of Groningen’s policies during the occupation.

As a National Socialist Tammens adhered closely to the official policy of 
the nsb. He never questioned what he heard at nsb meetings or read in 
nsb magazines. This enabled him to understand how a national socialist 
mayor ought to behave. When nsb leader Feldmeijer asked him to draw 
up lists of critics and opponents of the occupation, he obeyed enthusias-
tically. He even coordinated lists supplied by other Mayors and handed 
them to the Germans.

Tammens governed the city the same way he used to manage his farm 
– without taking much notice of the labourers’ point of view. His council-
lors were clearly his subordinates. Although he became increasingly 
dependent on his most senior councillor, H.J. Diephuis, the professional 
distance between Mayor and the population remained as large as ever.

When the Allied Forces closed in on Groningen, Tammens did not waver. 
During the four days of the battle, he never left his official residence. After 
the city was liberated, the Dutch armed forces arrested him, and he was 
sent from prison to prison.

After more than two years of detention Tammens stated with dismay that 
he had to consort with common criminals. Together with 24 other politi-
cal prisoners he drew up a declaration to show public remorse. It is nei-
ther clear if this should be interpreted as a serious apology, nor if it influ-
enced the duration of his detention at all.

Tammens was found guilty of complicity to Nazi crimes. The victims 
were Jews, resistance fighters, those involved in the Arbeitseinsatz (forced 
labourers) and political opponents in general. Unsurprisingly he was 
incarcerated for seven years. After his release he kept living in the city of 
Groningen instead of going back to his farm. Nevertheless, he held on to 
his land and called himself a farmer until he died. Nowadays his name is 
hardly known and he himself is hardly remembered by the people of the 
city he once ruled.
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