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Nagtegaal aan het bedieningspaneel van de Havenbrug, 1965 (collectie A. Segijn-Nagtegaa1). 
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Pj.M. DE BAAR 

Hoe Leidse ambtenaren 1ll 1944 
aan hun winterwortelen kwamen 

De saamhorigheid van de Leidse gemeenteambtenaren is vanouds vrij 
sterk, zoals ook van goede collega's verwacht mag worden. Vanzelfspre
kend waren er toen het gemeentepersoneel sterk uitbreidde geen directe 
contacten meer tussen al die ambtenaren, maar vooral de stadhuis
ambtenaren hadden toch nog veel met elkaar te maken. Gezelligheids
verenigingen en personeelsverenigingen zijn ook in de ambtelijke wereld 
een bekend verschijnsel. 

Toen eind 1944 de voedselsituatie steeds slechter werd, liet dit ook de 
ambtenaren niet onberoerd. Waar zij als individu, eventueel met behulp 
van een grote familie en kennissenkring, amper kans zagen buiten de 
distributie om nog wat in handen te krijgen, konden zij in samenwerking 
soms wel wat bereiken. Van de centrale inkoop van een grote partij 
winterwortelen is toevallig een uitvoerig verslag bewaard gebleven, zodat 
we daarover goed zijn ingelicht. Schrijver van het verhaal was Freek de 
Jong, als administratief ambtenaar 3e klasse werkzaam op het bureau van 
de Gemeenteontvanger. Hij heeft zijn verslag getypt, wellicht met een 
flink aantal doorslagen. Hierbij voegde hij een eenvoudig briefje, geda
teerd 30 december, bestemd voor een "Geachte Collega." Hij vervolgt: 
"Indien dit epistel Uw belangstelling moge hebben, dan zal dit mij 
groote voldoening schenken." 

De Jong was op Eerste Kerstdag 1899 te Leiden geboren en op 1 juni 
1917 in tijdelijke dienst bij de gemeente benoemd; per 1 januari 1920 
kwam hij in vaste dienst; per 1 januari 1938 werd hij bevorderd van 
adjunct administratief ambtenaar ten kantore van den Gemeente-Ontvan
ger tot Administratief Ambtenaar 3e klasse (speciaal belast met vermake-
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lijkheidsbelasting), en per 1 januari 1944 tot Administratief Ambtenaar 
2e klasse. In die tijd woonde hij op het adres P.J. Blokstraat 43. Eind 
oktober 1945 kreeg hij veertien dagen rust voorgeschreven, die hij door
bracht in Apeldoorn. Mogelijk hebben zijn avontuur en de andere zaken 
hem toch wel diep aangegrepen. Toen hij eind 1951 van commies tot 
commies A bevorderd werd, moest zijn chef hem dat gaan meedelen in 
het Diaconessenhuis. Hij overleed vrij onverwacht op 19 april 1952. 

De tweede hoofdpersoon was de rots-in-de-branding Hendrik Nagte
gaal, de schipper die de kostbare lading heelhuids binnen Leidens benar
de veste bracht. Hij was geboren op 1 december 1900 te Leiderdorp en 
getrouwd met Geertruida Nievaart. Als binnenvaartschipper begonnen, 
kon hij uiteraard wel met schepen omgaan. Later was hij jarenlang 
brugwachter bij de Markt- en Havendienst van de gemeente Leiden. Hij 
overleed op 31 juli 1966 te Leiden.! 

IN DEN MIST2 

Beschreif lk ln het laatst van October 1944 het verloop van den appelenkoo/ 
voor het Gemeentepersoneel, niet vermoedde ik, dat er voor mij wederom spoedig 
aanleiding zou bestaan, nogmaals over te gaan tot het beschrijven van een ver
slag, thans betreffende den aankoop 7Jan een partij winterwortelen. 

Sinds de Dolle Dinsdag - 5 September 1944 - voorbij was, en daarna 
bleek, dat nu juist de ernst en de nood van dat gedeelte van Nederland, dat nog 
onder Duitsch bewind stond, ernstiger vormen ging aannemen, kwam de gedach
te meer en meer naar voren, om, in combinatie met ambtenaren van de Gemeen
te-Secretarie en eemge andere instellingen, te zorgen voor de voedselvoorziening. 
Reeds geruimen tijd is er een Commissie, samengesteld uit het Gemeentepersoneel, 
onder de bezielende leiding van den Heer F. Verstegen4

, aan het werk, om te 
trachten aardappelen te koopen, doch door verschillende uiteenloopende groote 
moeilijkheden is de uitvoering daarvan nog niet ten volle gelukt. 

Doch naast deze Commissie, die voor dit hoogst noodzakelijk voedselartikel 
wil zorgen, bestond er sinds 27 November 1944 een andere Commissie, die den 

I. Het verslag is door De Jong ook toe
gezonden aan Nagtegaal, wiens oudste 
dochter, gehuwd met de vroegere res
taurator van het Gemeentearchief, de 
heer Segijn, het aantrof in de nalaten
schap van haar moeder. Haar wordt 
dank gezegd voor het beschikbaar 
stellen van het stuk ter publikatie. 

2. Het oorspronkelijke stuk is zo 
getrouw mogelijk overgenomen, 
inclusief het soms wat merkwaardig 

taalgebruik en het ontbreken van 
bi jvoorbeel d accenten. 

3. Het verslag van de aankoop van 
appels voor het Gemeentepersoneel is 
niet bekend. Wanneer ook dit geen 
officieel gemeentestuk geweest is, 
duikt het mogelijk ooit nog eens op 
uit particulier bezit. 

4. F. Verstegen was hoofdadministratief 
ambtenaar en waarnemend gemeente
ontvanger. 
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aankoop van winterwortelen wilde behartigen. Met alle waardeering voor deze 
laatste Commissie, moet ik tot mijn leedwezen bekennen, dat enkele Commissie
leden voor de uitvoering van dit werk niet berekend waren. Wel werd er veel 
geconfereerd, doch de zaak kwam niet tot stand Er zou dan ook van deze 
transactie niets gekomen zijn, indien niet op andere en vlottere w~jze gehandeld 
zou worden. 

Hierover uitte ik mij op 7 Decemberjl. tegenover verschillende personen, en 
den Heer FA. Wempe5 

- de Heer F. Verstegen was wegens ziekte afwezig -
onderschreef volkomen mijn bezwaren en verklaarde zich bereid, deze zaak 
grondig ter hand willen nemen en deze transactie samen in den kortst moge/ijken 
tijd uit te voeren. WIJ namen de reeds door de Commissie genomen afspraken 
over, waarbij· het personeel van den Markt- en Havendienst met ons zou samen
werken. 

Alzoo werd op 8 December da.v. met een groote relatie te dezer stede een 
conferentie belegd en daarbij werd ons medegedeeld, dat wij ons moesten wenden 
tot den Heer C. van Pijpen te Sassenheim, die zeer waarschijnlijk aan ons 
verzoek zou kunnen en WIllen voldoen. Dien zelfden middagfietsten wij6 in zeer 
slecht weer naar Sassenhetm en bespraken daar de nood onder de Leidsche bevol
king en wel speciaal den hoog gestegen noodtoestand onder het ambtenaren corps. 
Wij vroegen hem, ons 10.000 K.G. winterwortelen te willen verkoopen, om die 
onder de ambtenaren te verdeelen. Ons verzoek was niet het eerste bij· den Heer 
van Pijpen, 1i1ant verscheidene Directeuren van groote instellingen hadden, onder 
verleidel~Jke aanbiedingen, reeds een zelfden verzoek eerder gedaan, maar moesten 
allen worden afgewezen. Toch 1i1as de Heer van Pijpen gevoelig voor onze argu
menten, en daar h~i niet geheel aan ons verzoek kon voldoen, wilde hij· tenslotte 
6.000 K.G. tegen een zeer lagen en alleszins billijken prijs 1Jerkoopen. Wij waren 
hiermede, gehoord de groote moeilijkheden, en gezien de sympathieke medewerking 
van den Heer van Pijpen, uiterst dankbaar en gingen zeer voldaan, ondanks 
het zeldzaam gure weer, waardoor wij geheel doorweekt waren, naar huis. 

Wij bespraken deze aangelegenhezd met den Heer Nachtegaal, die zich bereid 
had verklaard, de wortelen per schuit te vervoeren. Nu kon worden begonnen 
aan de noodige voorbereidingen, zooals het opstellen van een circulaire en andere 
vereischte werkzaamheden. Uit ervaringen, opgedaan bij· den appelenkoop, deed 
ik moeite, om ook thans weer personeel van den Luchtbeschermingsdienst te 

5. F.A. Wempe was commies 2e klasse 
bij de afdeling Financiën. 

6. Dus De Jong en Wempe. 
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requireeren, en vroeg tevens aan den Heer Cebot, chef van den Groenten- en 
Fruitveiling, 250 kratten voor het vervoeren en opslaan van de wortelen. Na 
uitwerking van al deze gegevens begaf ik mij naar den Heer Wempe, die zich 
met het in concept opstelde uitvoeringsplan geheel kon vereenigen. 

Den volgenden dag, JO December, bezocht ik den Heer Verstegen, die inmid
dels zoo goed als hersteld was, en vertelde hem het verloop van zaken, waarbij 
hij mij verschillende aanwijzingen, vooral ten opzichte van onze sociale opvat
ting, die ons zoozeer verweten was door Gemeentewerklieden, in overweging gaf 
De door den Heer Wempe en ondergeteekende reeds gevoerde samenwerking werd 
uitgebreid tot een werkcommissie van 4 personen. De Heer Verstegen verklaarde 
zich bereid hel financieele gedeelte te voeren en wij zouden de verdere uitwerking 
ter hand nemen. De in overweging gegeven veranderingen konden ook de 
instemming van den Heer Wempe verwerven, zoodat op 11 December 1944 een 
circulaire onder de ambtenaren en eenige andere instellingen kon worden ver
spreid. De Heer Nachtegaal- in het vervolg als "schipper" aangesproken - zou 
dien middag reeds een schuit naar Sassenheim voeren en den volgenden dag zou 
ik met hem de wortelen in ontvangst nemen om die vervolgens naar Leiden te 
brengen en voor het Waaggebouw af te leveren, waarna tot uitreiking zou 
kunnen worden overgegaan. Des avonds bezocht ik den schipper, om nader den 
vertrektijd te regelen. Tot mijn spij"! vernam ik, dat geen ambtenaar of heer met 
hem mocht varen, omdat de partij· zoo genaamd bestemd was voor de Centrale 
Keuken en wanneer nu een ambtenaar of heertje op de schuit stond zou deze 
transactie achterdocht bij de controleurs van den C.C.D. 8 kunnen opwekken en 
zou de Heer van Pijpen daardoor in groote moeilijkheden kunnen geraken. Wel 
mocht hij· een tweeden varensgezel meebrengen, doch dit mocht niet wezen één 
van de personen, die over den aankoop had onderhandeld Om toch mede te 
kunnen gaan - tevens ter verantwoording tegenover de deelnemers van de 
ambtenaren - bood ik mij aan als schippersknecht en zou mij· dan vermommen 
in werkpak: pantalonpijpen gestoken in kaplaarzen enz. De schipper vond dit 
een prachtoplossing en nam mijn voorstel gaarne aan. (W'aarom weet ik nu nog 
met, doch tijdens de reis bleken wij· een prachtstel te zijn!) ik gaf den schipper in 
overweging mij niet meer met "Mijnheer de Jong" aan te spreken, doch als 
"Freek ", waaraan hij· zich kranig heeft gehouden! 

7. K. Cebol was directeur van de Groen
te- en Fruitveiling aan de Zoeterwoud
seweg; zie voor hem M.H. Hoogland, 
'De veiling van de Tweede Wereld
oorlog tot haar opheffing', in: 
J.G. Endhoven e.a., De tuin van 
Holland. Geschiedenis van tuinhouw en 
groenteveiling in Leiden (Leidse H istori
sche Reeks : 7) (Utrecht 1992) 66. 

8. De Crisis Controle Dienst was een 
orgaan uit de dertiger jaren dat toen 
bestemd was om te controleren of de 
voorgeschreven produktiequota niet 
overschreden waren. Tijdens de oorlog 
werd de vergaarde kennis gebruikt om 
onder meer een te groot verlies aan 
landbouwprodukten via de zwarte 
markt te voorkomen. 
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Tevens was hem door den Heer van Pijpen hel verzoek gedaan, om gelijk
tijdig een partij' wortelen, groot 4 ton, mede te vervoeren voor de Diaconie der 
Ned. Herv. Gemeente, afd. Gezinszorg. Deze afdeeling behartigt de belangen van 
de gezinnen, waarvan de mannen in Duitschland te werk zijn gesteld. De schuit 
kon 12 ton vervoeren en daar 'wij' voor ons zelf 6 ton laadden, besloten wij; de 
genoemde 4 ton eveneens mede te brengen; ons devies was en is: helpen waar het 
mogelijk is in dezen donkeren tijd. 

De Commissieleden schreef ik, dat ik den volgenden morgen als schippers
knecht zou vertrekken en dezen aankoop een romantisch tintje zou krijgen, toen 
nog niet beseffende, dat dit inderdaad op waarheid zou berusten. 

Wij' vertrokken aldus, slechts voorzien van een schaaltje, lepel en vork, den 
12en December, des morgens 7 uur, in donker regenachtig weer en de schipper 
wilde de reis een dagje uitstellen, daar hij' voorzag - een oud varensgezel kan 
dat weten - dat het den geheelen dag slecht weer zou blijven. 

Echter op mijn aandringen werd de reis voortgezet en wij arriveerden om 
7.30 uur in Sassen helm bij de familie van Pijpen, waar wij direct werden ont
haald op een zeer smakelijk ontbijt en een glas melk! voorwaar in dezen t~jd een 
buitengewoon voorrecht. Zelfs kregen wij' een voorraad tabak mede, en dit alles 
bracht ons in een goede stemming. Doch, buiten gekomen, stroomde de regen in 
plensbuien op ons neer en vóór wij op onze zolderschuit van den Reinigings
dienst, zonder huiselijke geriefelijkheden, het haven/je in Sassen helm waren uitge
varen, waren we reeds tot op de huid toe geheel doorregend. 

De Kagerplassen, die wij moesten oversteken, boden een troosteloos beeld en 
geen levend wezen viel er te bespeuren, slechts de zware regenval was onze met
gezel. Het is nu begrijpelijk, dat in één der U welbekende blaadje/ als byzonder
held werd medegedeeld, dat er sinds 1864 niet zooveel regen was gevallen. Wij' 
hebben dit aan de lijve ondervonden! 

De schipper had - in lekkende klompen, waardoor het water uit zijn sokken 
kon worden gewrongen - met voortvarendheid de schuit over de Kaag geboomd 
en daarna kwam ik voor het eerst in actie, om met een lijntje de schuit langs de 
Ringvaart te leiden. 10 De opstakels langs de vaart vanwege de Duitsche militaire 

9, Omdat dit over actuele berichtgeving 
moet gaan, zal De Jong niet op de 
bekende Enkhuizer A Imallak of iets 
dergelijks doelen, maar wellicht op 
een illegaal krantje of een strooi
krantje van de geallieerden; vanzelf
sprekend kon hij de titel niet noemen, 
want dat zou betekenen dat hij moge
lijk ooit verdacht zou kunnen worden 
van betrokkenheid bij dat blaadje of 
het lezen van verboden lectuur. 

10. Dat betekent dat er gejaagd moest 
worden, waarbij een mens de trek
kracht moest leveren. Eeuwenlang was 
dit een heel normale zaak: de schipper 
aan het roer, zijn vrouw, een kind of 
een professionele 'trekker' aan de lijn. 
Zeker waar in oorlogstijd er vrijwel 
niet meer aan dieselolie of andere 
brandstof te komen was, bleef er niets 
over dan de menselijke spierkracht. 
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autoriteiten waren velen, en meerdere malen bleif het lijntje steken in de prikkel
draadversperringen, waardoor mijn doorweekte regenjas werd gedecoreerd met 
enkele bekoorlijke winkelhaken. Uiteindelijk bereikten we, zonder een enkele 
minuut droog weer, de Kalkzandsteenfabriek te Hillegom, waarbij' in die omge
ving de wortelen moesten worden overgenomen. Door introductie van den Heer 
van Pijpen konden we in de geheele bollenstreek b!j de Centrale Keukens naar 
hartelust een middagmaal nuttigen en daarvan werd in Sassenheim, mede door 
de koude en regenachtige weersgesteldheid, een dankbaar gebruik gemaakt. 
Bovendien was het eten van een voortreffelijk gehalte, waardoor wij' eenigszins 
"bij'" kwamen, ook al kon het na het I2-uurtje gebruikelijke sigaretje niet 
worden opgestoken, omdat de medegekregen tabak, alsmede ons eigen kleine 
voorraadje in onze zakken verregend was. 

De opdracht was door den Heer van Pijpen gemakkelijker verleend, dan de 
uitvoering gedaan. Want bij' van Duyn Jr. kregen we slechts 1 Yz ton, terwijl bij 
een ander 4 Yz ton van de eene schuit in de andere moest worden gestort. Dit 
laatste karweitje deden we zelf met een I2-tands riek. Binnen een half uur was 
ik gekraakt! Terwijl de schipper deed, alsof zijn neus bloedde! 

Het was inmtddels tijd geworden om onderdak te zoeken; ook hiervoor was 
door den Heer van Pijpen ons een adres gegeven aan de overzijde van de 
Ringvaart, n.l. bij' boer van Enthoven. Toen wij' daar aankwamen was er op 
het erf een en al bedrijvigheid, er werd n.l. tarwe gedorscht en een 80-talliefheb
bers bleven wachten op de goedgunstigheid van den boer, betreffende de uitdeeling. 
Wij' echter hadden daarvoor aanvankelijk minder interesse en wilden ons 
drogen, doch door de algeheele drukte wilde de boerin ons niet opnemen en 
verwees ons naar één der knechten, Koos Huizer, dte TIJel bereid zou zijn ons bij' 
de kachel te laten ui15toomen. Alvorens wij ons daartoe zouden begeven, deelde 
de boer mede, dat hij' wel met de uitdeeling zou beginnen, dus sloten wij' ons eerst 
bij' de groep aan en hadden het onverdeelde voorrecht, een schep tarwe te ontvan
gen tegen f 1,-, Dit was gelij'k aan 5 pond! ~j spoedden ons vlug naar Koos, 
die ons, hoewel onbekend, zeer 7IJdlRJillend opnam. Binnen enkele minuten zaten 
wij bijna tn den haard, de jassen werden te drogen gehangen en aten spoedig 
tarwebrood, gedrengd in raapolie. Vervolgens mochten we naar hartelust rooken 
en kwamen veel bijionderheden te weten omtrent boer Enthoven, waaruit bleek, 
dat dit een zeer goed mensch is voor zijn personeel en de bevolking. Heerlijk 
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verwarmd en met bfjna droge kleeren bracht Koos Huizer ons om 10 uur naar 
de boerderij; waar 9 avontuurl~jke Leldsche ingezetenen, die met een schuit 
aardappelen probeerden te halen boven Alkmaar, eveneens bleven overnachten. 
We vernamen, dat de boerin nog dien zelfden avond brood was gaan bakken 
en dat een ieder behoorlijk was voorzien. Ons portie was weer teruggenomen, 
omdat WIJ" niet aanwezig waren. We kropen met z'n allen, den tas in en de 
schipper maakte voor mfj en hemzelf een heerlfjk bedje; we kregen een berg stroo 
07JCr ons heen en probeerden te slapen, gekleed en 7fJel. Na een onrustigen nacht 
waren we half 6 present, maar daar het buiten zeer donker was, kon niets 
worden begonnen. We bekeken inmiddels de 8 zware Zeeuwsche paarden in de 
stal, maakten een praafje en de schipper ging op "voer" uit. Weldra kwam hl/" 
terug met voor ieder 2 dikke sneden belegd tarwebrood en deze 7fJaren zó ó groot, 
dat deze boterhammetjes gel!·Jk 71 Jaren aan 1 Yz stadsbroodje! Ruim 3 kwartier 
heb ik daaraan met het grootste genoegen staan peuzelen. Zeer voldaan vertrok
ken wij· met de buit naar onze schuit en 7fJerd het restant, n.l. 4 ton 7fJOrtelen, 
geladen. Hiermee bijna gereed, lieten we een der tuinlieden de laatste hoeveelheId 
storten, tenfJljl inmiddels de Centrale Keuken In Hillegom opzochten, 7fJant in 
de buitenlucht hard werken maakt hongerig. Ook daar was het eten van een 
voortreffel~jk gehalte. 

Toen we bij onze schuit terug k7fJamen, bemerkten 7fJe, dat deze nog niet 
geheel geladen was en daar het personeel naar huis was, togen 7fJe zelf aan den 
slag en vulden den schuit met 5 kruiwagens vol. 

Met prachtig helder weer vertrokken 71 Je naar de Ringvaart, hopende op een 
motorboot van de voedselvoorziening, die ons dan op sleeptouw zou kunnen 
nemen. Doch er was geen sleepboot bi; de Ringvaart te zien, 7fJaardoor wederom 
het IfJnfje werd uitgeworpen en ik in 2 Yz uur een 4 K.M. langen weg, een schuit 
- geladen met 10.000 K.G. winterwortelen - heb voortgetrokken. Onderweg 
probeerde de schipper mij steeds aan te sporen en nep mIJ telkens toe, dat dit 
geval in het "logboek 1944" zou komen. 

Vallen in de li;n is uitgesloten, doch toen ik bij het stoomgemaal "De Leegh-
7fJater" was, kon ik niet meer en was dankbaar, dat het reisje, betreffende dit 
gedeelte, erop zat. / k kan mIJ nu dan ook voorstellen, dat, zooals ons 7fJerd 
medegedeeld, f 12, - per ton aan venJOerskosten moet worden betaald. Door ons 
zwoegen was dus f 120, - voor de deelnemers verdiend. 
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Het was nu weer de schipper, die de schuit met ware zeemanskennis over de 
Kaag zou loodsen. 

Omstreeks 4 uur dus waren we b~j' het stoomgemaal "De Leeghwater", waar
bij de schipper de navolgende gedachte uitsprak: "Preek, het is nu 4 uur, om half 
zes zijn we bij de Kaagsocieteit, maken de boot vast en ZZtten om half zeven bij 
Moeder de Vrouw! Dat komt in het Logboek 1944". "Morgenochtend 7 uur 
gaan we de schuit ophalen en we zijn dan 12 uur voor het Waaggebouw". 
"Voor mekaar", riep ik terug, want beoordeelen kon ik dit niet, doch ik dacht: 
hij zal wel gelijk hebben. Na deze uitspraak van den openhartigen schipper 
kwam weldra een zeer zware mist opzetten en het gedeelte van de Kaag, dat we 
reeds bevaren hadden, was binnen enkele oogenblikken absoluut onZZchtbaar 
geworden. We hoorden plotseling een hevig tumult en het bleek, dat een motor
boot op het land was vastgeloopen. Doch ook wij kwamen daarop in een 
dikken, kouden mist te varen en ik kon den schipper op de voorplecht niet meer 
onderscheiden. Nog enkele meters voeren we door, omdat wij wisten in de 
onmiddelijke omgeving van de Kaagsocieteit te ZZjn. 

Doch ook de schipper kon niets meer onderscheiden en op goed geluk koersten 
we op de Kaagsocieteit aan. Doch zelfS de enkele ster, die ons eemge richtsnoer 
was, verdween in den mist en zoo voeren we zonder eenig kenteeken langzaam 
verder. We moesten zeer voorZZchtzg ZZjn, dat de boot niet vastliep, anders waren 
we genoodzaakt in den ijskouden, mistigen Decembernacht op de onbeschutte boot 
te blijven en zou het leed niet te overzien zijn. 

Hoe lang wij zoo gevaren hebben, weel ik niet, doch de Kaagsocieteit konden 
we in ieder geval niet vinden. lnplaats dat wzj' open water zagen, schemerde 
-vlak voor ons een donkere massa en bleek dit een uitstekende punt van een 
eilandje te ZZjn. Angstig voor het vast/oopen, voeren 7iJe uiterst langzaam verder, 
terwijl ik stond te rillen van de koude. 

Verscheidene malen kwamen we plotseling voor onoverzichtelijke donkere 
massa 's en telkens moest ik dan bliksemsnel het roer omgooien, om niet tegen die 
onbekende en in den mist onwezenlijk uitziende groepen te varen. Zoo nu en 
dan lieten we onze stem hooren, doch antwoord kregen we niet. 

Na uren in deze onzekere toestand gevaren te hebben, bemerkten we een 
lichtje en daar ik in het beZZt was van mijn zaklantaarn kon ik een teeken 
terug geven. We kwamen zeer behoedzaam op elkaar toe en het bleek, dat 3 
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personen in een vlet eveneens den koers waren verloren. Zij sloten zich bij ons 
aan en op goed geluk probeerden we uit dit doolhof van donkere, vooruit
springende onbekendheden en de niet te onderscheiden omgeving te komen, doch 
het gelukte ons niet. Tot ] maal toe waren we een eilandje omgevaren en 
kwamen steeds op de plaats van uitgang terug! Het geval werd hoopeloos, want 
we werden meer en meer doordrongen van het feit, dat we niet meer vó ó r 8 uur 
thuis zouden zijn. Zelfs de kans was niet uitgesloten, dat we toch nog den nacht 
op het water zouden moeten doorbrengen, daar wij met geen enkele mogelijkheid 
konden peilen, welken koers moest worden gevolgd. Op goed geluk stuurden we 
de schuit een breed water in en twee van de vijf gedupeerden sprongen in de 
duisternis op den wal om zich met hun zaklantaarn te orienteeren. Er werd na 
eenig zoeken en tasten een botenhuis gevonden en we legden met een zucht van 
verlichting de boot daar vast. Vervolgens probeerden we langs de vaartkade een 
weg te vinden en kwamen op een landweggefje uit, dat op een breeden straatweg 
uitliep. Rillend van de koude, doch innig dankbaar, dat we de schuit hadden 
kunnen verlaten, kwamen we met z'n vijven, des avonds half JO bij' den 
Rijksstraatweg uit. Heel dicht bij ons onderscheidden we een woning en daarop 
afgaande, stonden we voor de boerderij van boer van der Plas, Mennenweg te 
Sassenheim! 

Na eenig geklop werd ons gehoor gegeven en door het één en ander van onze 
wederwaardigheden te vertellen, mochten we, onder afgifte van ons persoons
bewijs, den nacht op den hooizolder doorbrengen. Hoewel daarop in het geheel 
niet was gerekend, zouden we nogmaals gekleed ter ruste moeten gaan. Dit 
werden dus 2 dagen en 2 nachten, zonder dat we uit de kleeren waren geweest! 

Rillend van de koude bereikten 1fJe de hooizolder, waarbij wederom door den 
schipper een stroobed werd geimpro'viseerd. Daarna deed hl}' alle mogelijke moeite, 
mijn door geweldige inspanning van de doorstane emoties 7Jermoelde lichaam te 
verwarmen en terw!/l hij daarmede bezig 7i1as, murmelde ik doezelig: "Dat komt 
in het Logboek 1944, schipper!" ....... en sliep weldra in. Hierbij zal ik nimmer 
vergeten met welk een groote krachtinspanning de schipper van des middags 4 
tot 's avonds 9 uur onafgebroken en in een ener7Jeerende toestand den vaarboom 
hanteerde en eveneens uitgeput was. 

Angstig ben ik gedurende die vreeselijke uren niet geweest, omdat ik veel 
vertrouwen had in het beleid van den schipper, die overigens rustig bleif tijdens 
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de onzekere vaart. Menigmaal heb ik in boeken gelezen, dat een zeeman in 
dergelijke omstandigheden heftig op een pruim tabak kauwt en deze van de eene 
naar de andere mondzijde laat rollen, zonder daarbfi iets te zeggen. Dit was bij' 
mll'n schipper niet het geval, doch, indien hij zulks zou hebben gedaan, zou ik 
er toch weinig van hebben kunnen zien, wegens den mist! Ik begreep, dat door 
hem alle mogelijkheden zouden worden beproefd om uit deze troostelooze omge
ving te geraken, daarvoor was hl' m.i. een te goed varensgezel, ondanks het feit, 
dat hij in 15 jaren de Kagerplassen niet bevaren had. Aan zijn rust en zijn 
kalmte is het dan ook te danken, dat wij; in samenwerking met de overige 
lotgenooten, ulteindelfik grond onder ons voelden. 

Al heel vroeg op den 14en December waren we weer present en al kon de 
boer ons dan ook niets te eten geven - het gezin bestond uit man, vrouwen 10 
kinderen - een glaasje melk kon er toch nog wel op overschieten! 

Op een geleende fiets vertrok de schipper naar den Heer van Pijpen, om 
nadere instructies te halen en zou hij' daarbij' den Heer van Pijpen gelijktijdig 
verzoeken, den Heer Wilbrink 11 in Leiden op te bellen, om de huisgenooten van 
ondergeteekende gerust te stellen. Weldra kwam de schipper terug en had zich van 
zijn opdracht kranig gekweten, hoewel achteraf bleek, dat nimmer een telefoontje 
was gegeven. Dit was niet aan de onachtzaamheid van den Heer van Pijpen te 
wijten, doch wegens overbelastlng van het telefoonverkeer. 

Niettegenstaande dat het nog duister was - het was 7 uur in den morgen -
en de mist nog lang niet was opgeklaard, probeerden we nu langs den kortst 
mogelij'ken 'weg ons einddoel te bereiken. Bij het onenteeren bleken we gevaren 
te zijn in de Zandsloot en toen deze achter ons lag, zagen we voor ons.. ...... de 
Kaagsocieteit, op nog geen 200 M. van ons dwaalpunt aj!! Indien we den 
vongen avond een half uurfJe vroeger op dat punt waren geweest, zou de 
uitspraak van den schipper zijn uitgekomen. Allengs werd het iets lichter en 
nogmaals kon het lijntje worden uitgeworpen, doch thans trokken we met z'n 
drieën en voeren spoedig in de Zijl. Kwart voor twaalf werd de schuit het 
Utrechtsche Veer ingeloodst en gemeerd en liet de schipper mij' eerst het genoegen 
smaken, mij' bij' mijn huisgenooten present te melden. Beladen met een bos stroo 
voor de konijnen, 5 pond tarwe, 5 suikerbieten voor de bereiding van stroop en 
eemg brandhout arriveerde Ik in een niet geschikt ambtenaarstoilet om 12 uur 
in mijn woning, waarbij 'wiJ allen opgetogen waren elkander te kunnen begroe-

11. Jac. Wilbrink was vele jaren wethouder 
van Leiden, ook in de oorlog, Voor 
zijn rol in die tijd kan het best ge
raadpleegd worden het boek van zijn 

collega M.G. Verwey, Leiden in beui
tingstijd. Herinneringen van een gemeente
bestuurder (Leiden 1946). H ij overleed 
op 4 januari 1967, 82 jaar oud , 
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ten. Zeer belangstellend kwam juist mijn collega Baan 12 informeren, of er 
omtrent mijn thuiskomst iets bekend was, want ook op het bureau was eenigszins 
ongerustheid ontstaan omtrent ons lange wegblijven. Gelukkig kon hij de overige 
collega 's mededeelen, dat alles in orde was. 

De middags 2 uur brachten we de schuit via de Nieuwe Rijn naar het 
Waaggebouw. Ik heb mij een oogenblik een strijder uit den tijd van Leiden 's 
ontzet gevoeld, toen ik, varende langs het Stadhuis, mijn collega 's juichend en 
zwaaiend voor de ramen zag staan en zij mij· een hartelijk welkom toeriepen. 
Zoo moet men dit ook gevoeld hebben in 1574, toen een schip, geladen met 
haring en witte brood, nu geladen met winterwortelen! 

Het lossen van de lading verliep met 14 medewerkers vlot en de belang
stelling was, en van de bevolking en van de jeugd, groot en menige zware peen 
verdween tijdens het vervoer van schuit in Waaggebouw. Zelfs in het gebouw 
was bewaking voor ontvreemding noodig, waaruit bl~ikt, hoe hoog de nood 
onder de bevolking reeds gestegen was. 

Daarna ging ik m~i melden bij· mijn Chif en deze gaf mij· een dag verlof om 
voldoende uit te rusten van de doorstane vermoeidheid en ongewone werkzaam
heden. 

Den 18en en 19en December heb ik mij· belast met het uitwegen, waardoor 
een ieder in het bezit kon komen van de door den Heer Wempe berekende hoe
veelheid winterwortelen. Door de door de Commissieleden geregelde organisatie 
verliep alles vlot en werd ik - buiten beschouwing gelaten de Heeren Verstegen, 
Baan en Wempe, die hun volle waardeering uitspraken over deze prestatie -
door een 10-tal deelnemers bedankt voor de moeite en zorg, besteed aan deze 
affaire! 

Geachte Commissieleden, 
Hiermede zou ik mijn zeer uitvoerig 7Jerslag kunnen beelndigen. Op sommige 
punten ben ik wel zeer ver in details afged7RJaald, doch dit 7Jerslag is bedoeld als 
een blijvende herinnering, waarbij ik - zoo het mij· gege7Jen wordt - als oud 
gepensioneerd ambtenaar nog menigmaal zal kunnen lezen, de weder-
7f)aardigheden tijdens mijn loopbaan als Gemeente-ambtenaar in de oorlogsjaren 
193 9-19 .. 13 

\2. Adrianus Baan, geboren \ 6 juli \894 
te Middelburg. werd op 7 mei \920 
benoemd tot deurwaarder bij de ge
meente Leiden in de rang van admi
nistratief ambtenaar 2e klasse. Vanaf 
1922 deed hij de hondenbelasting 
erbij, vanaf \929 ook de vermakelijk
heidsbelasting. Van 8 mei tot 3\ juli 

\945 was hij in dienst bij het Kamp 
van Bewaring te Leiden. Hij woonde 
in die tijd op het adres Cobetstraat 
10, dus niet ver van De Jong vandaan, 
die in de P.J. Blokstraat woonde. Op 
5 augustus \956 overleed hij, 62 jaar 
oud en nalatende elf kinderen. 
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Reeds begonnen met dit verslag in het eerste stadium van deze transactie, kon 
ik geen geschikten en origineelen titel bedenken; na de wederwaardigheden, beleefd 
op de Kaag, wist ik, dat mijn verslag zou worden genoemd: "In den Mist ", 
omdat dit gedeelte van deze geheele geschiedenis het langst in blijvende herinne
ring zal blt/ven. 

/-Iet spijt mij; dat ik ditmaal veel en dikwijls over mijn eigen werkzaam
heden heb moeten schrijven en Uw uitgebreide en veelomvattende bemoeiingen 
daardoor op den achtergrond heb geplaatst. Geenszins is het mijn bedoeling, Uw 
medewerking te onderschatten, want zonder die zou deze transactie niet tot stand 
zijn gekomen. Het is mij gegaan, zooals het U kan en zal zijn overkomen, 
indien U des avonds voor een bezoek Uw woning verlaat en U de overtuiging 
heift, dat Uw klnderen aan de goede zorg van buren zijn overgelaten, en daar
door rustig uit kunt gaan. Dit gevoel had ik nu betrif/ènde de organisatie van 
deze affaIre. Bij intuitie wist ik, dat dit gedeelte van de onderneming op afdoen
de wijze geregeld zou worden. 

Moge voor een buitenstaander de meening bestaan, dat voor de uItvoering 
van een dergelijke transactie 4 d 5 dagen noodig zijn, door mij· is hieraan bijna 
onafgebroken van 8 - 19 Dec. gewerkt, waarvoor mij door mijn Chef volle 
bewegingsvrijheid 1eJerd verleend 

Wij· hebben door ons initiatief 194 gezinnen, omvattende 582 personen, 
kunnen voorzien van winterwortelen, een bij· uitstek gezond volksvoedsel en 
waarvoor dan ook groote belangstelling was. Als mijn meening zou ik willen 
zeggen, dat onze zaak, betrif/ènde de voedselvoorziening van de ambtenaren van 
de GemeenteSecretarie en enkele andere instellingen, volkomen is geslaagd 

MiJne Haren Verstegen en Baan, veel behoef ik u beiden niet te zeggen. WIj 
weten elkanders standpunt en ik heb dit in een vorig verslag reeds uitvoerig 
mogen vermelden. 

We zijn er niet op uit, om ons met kransen te doen omhangen of om ons te 
laten bejubelen, daarvoor zijn de tijden te ernstig, daarvoor is de nood te groot. 
Doch als één der figuren in Uwe Commissie mag ik toch wel zeggen, dat het mij· 
een groote voldoening heift geschonken, dat gij mij zooveel vrijheid hebt gegeven 
bij· de afwikkeling van deze zaak. 

Zij· het met uw medeweten, heb ik veel verantwoordelijkheid mogen dragen 
en daarbij· hebt gij mij de volle vrijheid gelaten. 

13. Hier heeft De Jong als een echte amb
tenaar opengelaten wat hij nog niet 
kon weten: hij schreef het verslag op 
20 december en kon niet uitsluiten at 
de Duitsers nog voor het jaareinde 
zouden capituleren, noch dat de oor
log zou voortduren tot 1946 of later. 
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De samenwerking, de besprekingen verliepen wederom goed, en vlot, en 
hebben wij tezamen een kleine gemeenschap in dezen zorgelijken tijd nogmaals 
een grooten dienst mogen bewijzen. Door Uw groote medewerking waren mijn 
werkzaamheden minder moeilijk en ik acht het een voorrecht, dat ik onder derge
lij'ke omstandigheden, in dezen tijd, met personen van Uw slag, mag en kan 
samenwerken. 

Vriend Wempe, het is niet de eerste keer, dat wij' samen iets op touw zetten, 
ook al zijn de omstandigheden dan ook geheel anders en betreft het hier geen 
Bondsfeestjes. Toch wist ik, Wempe, toen je zich bereid verklaarde aan deze zaak 
uitvoering te geven, dat je je daaraan geheel en al enthousiast zoudt geven. ik 
heb mij niet vergist, want de administratieve afwerking was, in overleg met de 
overige Commissieleden, uitstekend verzorgd, waardoor het slagen van deze 
onderneming reeds bij' voorbaat verzekerd was. Je hebt eveneens de zware regen
en sneeuwbuien getrotseerd en ook .J~j was tot op je huid toe doorregend tijdens 
onze rit naar Sassenheim. Dit alles heb je voor de goede zaak gaarne over gehad, 
hoewel weinigen dit zullen waardeeren. Het is mij' niet bekend, maar ik ben 
ervan overtuigd, dat het je eveneens voldoening zal hebben gegeven, om aan een 
dergelijk onderneming je volle medewerking te ver/eenen. Over aanvankelijk 
kleine bezwaren ben je zonder peuterigheden heen gestapt en is deze wortelenkoop 
naar mijn bescheiden meening in een goede, kameraadschappelijke, collegiale geest 
tot stand gekomen. 

Henk Nachtegaal, schipper van G.R. No. 204, w~j hebben elkaar tijdens het 
vervoer van de wortelen gevonden. Gij' hebt begrepen - en ook wel bemerkt! -
dat ik in werkelijkheid geen echte schippersknecht was. G~i hebt dan ook met te 
groote ezschen gesteld, al gingen sommige opdrachten hiJna buiten miJn krachts
inspanning. Doch dit alles, schipper, was voor mij' juist Interessant, al ben ik 
eemge pondjes aJievallen. 

Wzj zijn b~Jna 3 volle dagen in elkaars onmiddellijke omgeving geweest en 
hebben daarvan 2 nachten broederliJ'k naast elkaar in het hooi geslapen. WiJ 
hebben goed gevaren, ook al waren we in den mist verdwaald en gij hebt voor 
miJ gezorgd, zooals een royal varensgezel dit placht te doen. Als modern zeeman 
heb ik U niet zien pruimen, doch daarentegen hebt ge veel sIgarettenvloetjes van 
mij' gekregen of genomen, die ik noode kon missen! Voor het verstrekken van 
"'voer" heb gij' alles in het werk gesteld en hieraan heeft niets ontbroken. Onder 
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Nagtegaal op de Havenb,ug, omstreeks 1965 (collectie A. Segijn-Nagtegaal). 

dergelijke omstandigheden met U samen te werken is een voorrecht en ik dank 
U voor Uw hartelijkheid en 71riendschap, die gij' mij' in die dagen hebt betoond. 

Tenslotte vertrouw ik., dat ik naar Uw aller tevredenheid en naar Uwe verwach
tingen heb medegewerkt, door ons gezamenlijk opgezet plan, n.l. te streven naar 
verbetering van de voedselvoorziening van een kleine gemeenschap, ten uitvoer 
te brengen. 

Hiermede, geachte Collega 's en vriend Nachtegaal, kruip ik weer terug naar 
mijn bureaustoel en neem aftcheid van U en blijf als steeds, 

U1f.1 vriendschappelijke Collega. 

(w.g.) Fj. de jong 

Laden, 20 December J 944. 


