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Foto Aren Zaaijer, z.j. archief auteur

Getekend in Parijs 1939, archief auteur

Mijn grootvader aan de hand van spullen en verhalen
Aren Zaaijer (1879 - 1958)
Een kind van zijn tijd en één die zijn tijd ver vooruit was. Geboren op Goeree Overflakkee in een Nederlands
Hervormd boeren gezin, dat als gevolg van de landbouwcrisis naar Rotterdam verhuisde. Na zijn opleiding
aldaar begon hij als correspondent van een Amsterdamse stoomvaart maatschappij en werd daar later directeur.
In zijn boekenkast stonden schrijvers als F. van Eden, C. Dickens, H. G. Wells, B. Shaw en William Morris.
Wie was hij, die paddestoelen in plaats van vlees at, thuis modelschepen bouwde en altijd een viooltje in zijn
knoopsgat droeg?

Dorothee Oorthuys

Het paasei met viooltjes
Mijn grootvader, Aren Zaaijer leerde ik pas 55 jaar na zijn dood wat beter kennen. Wij woonden van
1948 - 1957 in Indonesië en zagen hem alleen tijdens onze verlofperiodes om de drie jaar. Wel
vertelde mijn moeder graag over haar vader; zij was de jongste en dol op hem. Als kind kreeg zij
eens na één van zijn zakenreizen een chocolade paasei uit Parijs; versierd met lavendelblauwe
viooltjes van suiker was het iets verrukkelijks moois. Die zelfde dag kreeg een buurmeisje een
ongeluk op de stoep voor hun huis in Zandvoort en mijn grootmoeder stelde voor dat paasei aan het
zielige meisje te geven. Mijn moeder wist het gevoel van verlies zó te verwoorden, dat wij kinderen
haar elk jaar een groot versierd ei met Pasen gaven. Mijn grootmoeder kreeg toen uit Parijs een fijn
gesmede gouden armband. Opa Zaaijer hield van mooi gemaakte dingen.
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Het huis in Zandvoort.
Het huis dat hij in 1909 in Zandvoort had laten
bouwen was dan ook bijzonder ingericht.1 Niet met
krullerig of elegant antiek in mahonie zoals bij
andere grootouders, maar met eigentijdse strakke
tafels en stoelen in eiken van de lokale
meubelmaker. In elk meubelstuk zaten zwarte
driehoekige figuurtjes zoals ook in de vloerkleden
en de spiegels. Zelfs de Singer naaimachine kreeg
een nieuwe eiken kap met deze driehoekjes van
ingelegd ebbenhout. Ontwerp van mijn oma, zij wist
op elk gebied wat de laatste mode was. Vóór haar
huwelijk ontwierp ze hoeden op het atelier van
mevrouw van Konijnenburg in Amsterdam.2 Door
mijn grootmoeder waren er geen overbodige
spullen.3 De inrichting van hun huis in Zandvoort
zou gepast hebben in het boek Rechte stoelen,

Het huis van mijn grootouders, Kostverlorenstraat 96
Zandvoort, foto funda.nl

rechtschapen burgers, Wonen volgens ’t Binnenhuis
(1900 - 1929) van Y. Brentjes. Later vond ik in het
geërfde leren fauteuiltje een merkje van ’t Binnenhuis’.4
Toen het huis in 1971 na de dood van mijn grootmoeder
werd verkocht, splitste mijn moeder me twee tafeltjes in
de maag, met de woorden: ‘neem deze toch maar, leuk
voor later’. Ik was toen in mijn witte periode en alles, ook
de vloer, werd wit geverfd. Bovendien kreeg ik twee
koperen voorwerpen, die ik toen ook niet mooi vond maar
wel leuk als herinnering. Zouden de bonbonnière en de
jardinière in ’t Binnenhuis’ gekocht zijn?5

Bonbonnière, koperslagerij ‘Onder den St
Maarten’?

Tafeltje en de naaimachine, eiken met ingelegde
ebbenhouten figuurtjes

3
Mijn zusje kreeg het pièce de résistance van het huis: de
grote zilveren schaal in de vorm van een plompenblad
met midden op een kikker. Het moet opa’s 25 jarig
huwelijksgeschenk zijn geweest aan mijn oma. Wonder
boven wonder heeft de schaal een brand op de
Nieuwmarkt overleefd: in het zwart geblakerde huis waar
mijn zus toen woonde, stond de schaal te schitteren, met
een grote plas water erin! Later in Zaandijk, waar altijd
de buitendeur open stond, verbleef de schaal meestal
onder in de wasmand, uit angst voor diefstal. Het
ontwerp en de uitvoering zijn van de zilversmid Pieter
Heerens en zo’n schaal is nog altijd het icoon van de
zilversmeedkunst in Schoonhoven, weet ik nu. De
kikker is er namelijk niet óp gesmeed maar uit een
zilveren plaat van 50 cm doorsnede gedreven.6
Mijn broer kreeg opa’s grote bureau met op de hoeken
vier gestileerde kalkoenkoppen; in de sleutel was de
letter B in ajour verwerkt. Het bureau ging mee, toen hij
in de jaren 80 van de vorige eeuw naar Nieuw Zeeland
emigreerde. Een aantal jaren geleden kwam het terug
om geveild te worden bij Sotheby’s, nadat de antiquair
Frans Leidelmeijer het toegeschreven had aan Jac. van
den Bosch.7
Van de keuken herinner ik mij de hoge kasten tot het
plafond waarin twee grote serviezen uitgestald waren.
Het blauwe servies (Verona van Cork & Edge) was voor
dagelijks gebruik en het witte met een gouden randje
voor diners. Onder een luik een trappetje naar een enorme
kelder, waarin ik als kind soms moest afdalen om iets te
halen. Een beetje eng, het rook er naar vocht, melk en
kaas. Om stookkosten te besparen werd er ’s ochtends op
de eerste verdieping gedekt in de ontbijtkamer, met het
Sarreguemines servies met afbeeldingen van de kindertjes
Richard. Bij de boedelverdeling wilden iedereen dat wel
hebben.
In de logeerkamer op zolder, waar vroeger mijn moeder
sliep op een dons matras, was het zó koud dat zij daar
wakker werd met ijs op haar deken! Net uit Indië, vonden
we dat een barbaarse jeugd.

Schaal van zilversmid Pieter Heerens (1875 -1967)

Opa’s bureau, toegeschreven aan Jac. van den
Bosch, foto catalogus Sotheby’s

Sarreguemines, servies Enfants Richard
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Achter de bijkeuken was de werkplaats van
mijn grootvader. Daar maakte hij in de jaren
50 het enorme poppenhuis met elektrisch
licht, dat ingericht werd door mijn
grootmoeder. In die werkplaats werden ook
schepen gebouwd, schaal 1 : 20. Door het
hele huis stonden die boven op kasten. Hij
bouwde twee Vikingschepen en zijn
Spaarnekruiser de Jenny II.8 Terwijl mijn
grootvader aan het knutselen was,
transformeerde mijn grootmoeder een deel
van het duin achter het huis in een grote
rotstuin met vijver. Aan de zuidzijde van het
huis plantte ze aalbessen en frambozen, wat
groente en een klimpeer. Aan de noordzijde
lelietjes-van-dalen. Zij was van meer
markten thuis, want voor hun latere reisjes naar
Zuid Frankrijk in de ‘Hillman’, zat mijn oma
achter het stuur en mijn opa achter de kaart.

Oma’s tuin, vikingschip vers in de lak

Model van de Spaarnekruiser 1:20

Mijn grootouders voor hun eerste auto, de
Hillman, jaren 50

Verhalen over vroeger
Mijn grootvader droeg als jonge man met baard een grote loden cape, die jaren daarna nog als
picknick-kleed dienst deed en een lichtgrijze flambard. Daar onder een ‘kostuum’ dat hij liet maken
bij de ‘Vereenigde Kleermakers’, waarvan, volgens mijn grootmoeder, ‘de principes beter waren
dan de coupe’. Maar de strikdas van blauwe foulard zijde met witte stippen maakte veel goed.9 Ook
zijn principes, want opa was vegetariër en mijn oma van de blauwe knoop.10 Het vegetarisme was
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rond 1900 nog heel ongebruikelijk, vleesloze
maaltijden werden toen beschouwd als ongezond en
een teken van armoede.11 Als kind vonden wij dat
sneu, dol als we waren op saté en kikkerbilletjes!
Maar toen zijn kinderen het uit huis gingen, nam mijn
grootvader ze een paar keer mee naar een restaurant
om ze ‘vleesch en visch’ te leren eten in plaats van
paddestoelen, mét de daarbij passende wijn. Het
paddestoelen zoeken kwam dus van hem. Nog altijd
eet ik bijna ieder jaar een zelf gevonden
biefstukzwam.

Biefstukzwam, vondst bij de kerk in Brakel, de
eerste standplaats van grootvader Oorthuys

Dat hij zijn dochters liet studeren, noemde mijn moeder bijzonder modern. Jenny ging naar
Wageningen en mijn moeder Louise koos voor economie in Amsterdam, net als haar broer Jan in
Rotterdam. Mijn moeder woonde in haar studententijd samen met twee vriendinnen aan de
Passeerdersgracht; ze hadden een dienstmeisje, die voor hen kookte en schoonmaakte. Na haar
afstuderen volgde zij een cursus op de Huishoudschool aan het Zandpad langs het Vondelpark, als
econome had ze geen benul van huishouden.12
Trouwen mag, kregen ze als kind te horen, maar ’liever niet met een katholiek en al helemaal niet
met een dominees zoon’.13 Tja…het werd tenslotte een zoon van ds. G. Oorthuys in Amsterdam.
Overigens hadden onze twee grootvaders, de atheïst en de dominee, grote waardering voor elkaar.
Op zijn werk was opa Zaaijer, volgens mijn moeder, streng en rechtvaardig, met gevoel voor zijn
personeel. Zo betaalde hij, nadat een employee was betrapt op de mysterieuze diefstallen uit de
postkamer (door de postzegeldoos tot de nok met grauwe erwten te vullen) zijn torenhoge schulden,
ontstaan door de doktersrekeningen voor zijn zieke vrouw. Daarna volgde een redelijke afbetaling.
Toen na de Eerste Wereldoorlog de zaken slecht gingen en alle salarissen omlaag moesten,
halveerde hij zijn eigen salaris. Thuis werd dat vertaald in ‘voortaan een half glas melk’.
Medemenselijkheid was ook deel van de opvoeding: zijn dochter Jenny werd als kind altijd
meegenomen als hij grote dozen met cake kocht voor een traktatie in het weeshuis.14 En in het
familiealbum staan opgestuurde foto’s uit de jaren 20 van de vorige eeuw met achterop geschreven
dankwoorden van ‘oorlogskinderen’, die mede door zijn bijdrage, aan konden sterken in Zandvoort.
En niet te vergeten, het ‘drama’ van het afgestane paasei.
Ook werd verteld dat opa een Fabian (Fabianist) was. Dat klonk heel interessant, maar wat dat
precies inhield wist ik niet, een soort Engelse socialist. Maar toen ik eens aan mijn moeder vroeg of
hij dan op de PvdA stemde, kreeg ik te horen: nee natuurlijk niet, gewoon op de VVD! Een
teleurstellend antwoord, want vanaf mijn studietijd in Amsterdam stemde ik op de PvdA; net zoals
mijn opa, zei ik er altijd erbij. Maar op die leeftijd vond ik het niet urgent genoeg om uit te zoeken
hoe dat nu precies zat met die zo genaamde socialistische opa.
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Nadere kennismaking met de Fabians
Eenmaal met pensioen, begon ik in 2004 mijn onderzoek naar de achtergronden van het flatgebouw
‘Het Nieuwe Huis’ (1928) aan het Roelof Hartplein in Amsterdam: het enige voorbeeld van
coöperatief huishouden in Nederland.15 Al gauw kwam ik daarbij Floor Wibaut tegen, wethouder
van Financiën in Amsterdam, die een belangrijke rol speelde bij de financiering van dit complex
voor ‘alleengaanden’. Wibaut bleek ook een Fabian te zijn. Toen werd niet alleen mijn onderzoek
een stuk interessanter, maar ook mijn grootvader Zaaijer. Mijn leuke overbuurvrouw, de
beeldhouwster Constance Wibaut kon bij een kopje thee uit ragdunne porseleinen kopjes, smakelijk
vertellen over haar beroemde grootvader.16 Toen hij eens in Middelburg op de trein naar Amsterdam
stond te wachten en daar een zakenrelatie ontmoette die hem begroette met: ‘u reist zeker derde
klas’, antwoordde haar grootvader: ‘nee, natuurlijk niet, u heeft niets van het socialisme begrepen:
wij streven ernaar om iederéén eerste klas te laten reizen’. Wibaut las in die tijd met een leesclub
voor arbeiders in Middelburg de utopische roman In het jaar 2000 van Edward Bellamy.17 Hierin
wordt een ideale samenleving beschreven met allerlei moderne snufjes en coöperatieve
voorzieningen voor iedereen.
De rijke houthandelaar Wibaut, aanvankelijk een sociaal-liberaal, zag graag de wereld veranderen in
één, waar iedereen toegang heeft tot behoorlijke huisvesting en onderwijs; dit kwam mede door de
invloed van zijn schoonvader, de stedelijke armendokter Berdenis van Berlekom in Middelburg en
Frank van der Goes, die het boek van Bellamy had vertaald.18 Wibaut vertaalde als een soort
geloofsbelijdenis in 1891 de Fabian Essays in Socialism. Hij werd tenslotte een vooraanstaand
sociaal-democraat, die als wethouder in Amsterdam ook Volkshuisvesting in zijn portefeuille vroeg
en kreeg. Diep van binnen bleef Wibaut volgens zijn biograaf De Liagre Böhl, altijd een Fabian.

De Fabian Society, opgericht in 1884, is een
Engelse beweging die geleidelijk, effectief en
vooral zonder revolutie de samenleving wil
veranderen in een socialistische, met mensen als
Sidney Webb, zijn vrouw Beatrice Potter, Bernard
Shaw, Edith Nesbit en H.G. Wells.19 Verstandig en
pragmatisch redeneren was hun wapen om
langzaam toe te werken naar een socialistische
samenleving, waarin iedereen deelde in de
opbrengsten van grond en productiemiddelen; te
beginnen op lokaal niveau. Zij hadden, in
tegenstelling tot de socialistische voormannen in
Nederland, nauwelijks contact met arbeiders en
laaggeschoolden. Hun lezingen en geschriften,
gebundeld in de Fabian essays, aldus Wibaut in
zijn voorwoord voor zijn vertaling ervan, waren
vooral bedoeld voor ‘standgenooten en de

Fabian Essays in Socialism, 1891
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bevoorrechte klassen’ die de macht hadden en die ook wilden behouden, want juist die moesten
‘bekeerd’ worden! Fabians stonden niet alleen aan de basis van de Labour Party, maar enkelen van
hen richtten ook in 1895 de London school of Economics op.20 Was mijn moeder op aanraden van
haar vader economie in Amsterdam gaan studeren bij de maatschappelijk betrokken hoogleraar Th.
Limperg?21
Net zoals Wibaut, was mijn grootvader een voorstander van de oprichting van coöperaties als eerste
stap in de ontwikkeling naar die betere samenleving. De coöperatie is in Nederland geïntroduceerd
door de sociaal - liberaal J. De Witt Hamer, een goede vriend van F. Wibaut in Middelburg.22 Opa
liet bijvoorbeeld zijn pakken maken door de ‘vaklui’ van een coöperatie, enigszins tot verdriet van
mijn modebewuste grootmoeder. Zijn huis in Zandvoort werd gebouwd door de ‘Coöperatieve
Zaansche Bouwvereeniging’ op socialistische grondslag. Een indrukwekkend pand, waar binnen de
verhoudingen niet helemaal klopten: te hoge plafonds en nogal steile trappen. Behalve het
Fabianisme en coöperaties was er nog een overeenkomst met Floor Wibaut, daarover later.

William Morris
De boeken Looking Backward van Edward Bellamy, de Fabian
Essays, A modern Utopia van H. G. Wells, Nesbits
Spoorwegkinderen stonden bij mijn grootvader in de kast, naast die
van schrijvers als Frederik van Eeden, William Morris, Charles
Dickens, Bernard Shaw, Henri D. Thoreau en Charles Darwin. Ook
het boekje Paddestoelen van Dr. Vitus Bruinsma.23 William Morris,
textielfabrikant, ontwerper (Arts & Crafts), utopist, uitvinder en
socialist had aanvankelijk grote kritiek op de aanpak van de
Fabians: te elitair en te traag.24 Zijn utopische roman News from
Nowhere uit 1890 wierp een nieuw licht op de nalatenschap van
mijn grootvader. Daarin beschrijft Morris een ‘Engeland' waarin
iedereen een ambacht hoort te leren om iets nuttigs en moois te
kunnen maken én waarin iedereen zomers een tijd moet helpen met
de oogst op het land. Want zonder handvaardigheid en contact met
de natuur kan het brein zich niet goed ontwikkelen. Toen ik dit
vertelde aan mijn zusje, herinnerde zij zich opeens het verhaal dat
opa een Slöjd leraar aan huis liet komen, om hem de kneepjes van
de modelbouw bij te brengen.25 Slöjd is een op ambacht gebaseerd
onderwijssysteem uit Zweden.26 Samen met die leraar bouwde hij
zijn eerder genoemde zeilschip, de Jenny II op schaal; dat deed hij
na lange dagen op kantoor in Amsterdam, waar hij met de trein
heenging.
Tussen 1925 en 1930 bouwde hij zelfstandig een Vikingschip in
eikenhout op schaal 1 : 20. Dit bijna gave Osebergschip was in 1903
ontdekt in een grafheuvel nabij het Noorse plaatsje Tønsberg.

Ex Libris van Aren Zaaijer,
houtsnede

8
Het bleek een bootgraf te zijn uit circa 820 na Chr. met
vele geschenken voor twee koninklijke vrouwen van 80
en 50 jaar. Er werd in Nederlandse kranten veel over deze
vondst gepubliceerd.27 Niet alleen vanwege de
indrukwekkende grafgiften, maar ook door de prachtige
gebeeldhouwde versieringen op de boeg.28 Het schip
kreeg in 1926 een eigen tentoonstellingshal in Oslo. In de
voetplank van mijn grootvaders model zijn onder glas
een originele spijker en een stuk hout uit dat schip
geplaatst. Deze had hij gekregen van de conservator van
het museum in Oslo. Hij was daar in 1936, blijkt uit een
bewaarde briefkaart. Eenmaal met pensioen bouwde hij
in 1951 een tweede Vikingschip.

Het Osebergmodel, lange tijd bij mijn broer in
Christchurch, is tijdens de verwoestende aardbeving (7,2
op de schaal van Richter) in 2010 gespaard gebleven,
doordat het voor een verbouwing tijdelijk op een trolley
op wieltjes stond. Tijdens de bevingen ging alle energie
van de bevingen in het heen en weer rijden van de trolley
zitten. In tegenstelling tot alle stenen huizen in de buurt,
Gebeeldhouwde boeg Osebergmodel
doorstond het houten huis van mijn broer ook de
bevingen, maar alle spullen lagen door de heftige
schokken op de grond. ‘Zie je wel’, zegt dan mijn nicht
Dorothee van vaders kant, ‘er is tóch leiding!’.29 Nu staat dit Vikingschip tijdelijk bij mij thuis. Het
vakmanschap spat er vanaf. Er naast hangt het portret van mijn grootvader uit 1939, dat in Parijs

Het Osebergmodel met in de voetplank een nagel en stuk hout uit het oorspronkelijke schip
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werd getekend op het terras van La Coupole door Sacha Rubinstein, een straatartiest. Hij was zó
treffend geschetst, vond mijn grootmoeder, dat ze het, ondanks haar onwillige echtgenoot, toch
kocht. Opa hield niet van ongevraagde diensten. Voor de orgeldraaier in Zandvoort moest oma ons
ook altijd stiekem geld geven. Net zoals voor het trekken van woekerende wilde uitjes uit haar tuin,
zoiets deed je niet voor geld.

Het viooltje
Behalve opa’s portret, twee schepen, oude kaarten van Goeree Overflakkee en wat van de
bovengenoemde spullen, is hier in huis ook een klein zilveren bloemenvaasje met speld, ook wel
een porte fleur genoemd. Zo eentje droeg hij, gevuld met water, achter zijn revers. Hierin werd elke
dag, door het knoopsgat, een vers lavendelblauw viooltje gestoken. Dit las ik in een aantekening
van mijn moeder; geen idee hoe zo’n vaasje eruit zag, maar ik vond er eentje op Marktplaats.

Porte fleur met draagspeld, zilver, 9 cm lang. In de
holle bovenkant een kleine gaatje voor de steel van de
bloem. Het vaasje wordt achter de revers gespeld, iets
onder het knoopsgat.

Het dagelijkse viooltje móest iets betekenen. Het viooltje wordt al eeuwen gebruikt als symbool
voor bijvoorbeeld nederigheid, trouw, liefde, deugd of nieuw leven.30 Maar zou hij dat dagelijks
hebben willen uitdragen? Een bloem in je knoopsgat was in die tijd in bepaalde kringen voor
dandy’s wel gebruikelijk, zoals aanvankelijk de witte anjer van Prins Bernard.31 Maar mijn
principiële opa behoorde daar niet toe. Het viooltje zou een soort button kunnen zijn, kijk…hier sta
ik voor!
Het driekleurig viooltje blijkt sinds de 19e eeuw het internationale symbool te zijn voor de
Vrijdenkers.32 De Vrije Gedachte staat voor:
1.’Strikte scheiding tussen kerk en staat
2. Het weren van indoctrinatie uit opvoeding en onderwijs
3. Het bevorderen van een kritisch onderzoekende, wetenschappelijke houding
4. Het ontmaskeren van religie, pseudowetenschap en andere waanvoorstellingen
5. Vrijheid van expressie
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6. Respect voor de waardigheid van de mens als wezen met een eindig en eenmalig bestaan
7. Erkenning van het volledige zelfbeschikkingsrecht van de mens over eigen lijf en leven
8. Respect voor andere levende wezens en het milieu’
Toen ik dit op het internet las, gingen er bellen rinkelen: ’liever geen dominees zoon of katholiek’,
maar toch de keuze van je dochter respecteren, opa’s voorliefde voor noten en paddenstoelen in
plaats van biefstuk en gehaktballen (zijn broers lachten hem erom uit, daarop kon je toch geen
kinderen verwekken en groot brengen), een behoorlijke opleiding voor zijn dochters (inclusief het
leren eten van vlees en vis). Opeens kreeg ook het verhaal ‘Opa op een ouderavond’, dat wij als
kind hilarisch vonden, een diepere lading. ‘Zo, meneer Zaaijer, u komt eens horen hoe het met uw
dochter gaat’. ‘Wel nee’, antwoordde mijn opa, ‘daarvoor kom ik niet, ik kom graag eens
kennismaken en horen van wie zij les krijgt. Vertelt u eens…’.
Zijn lidmaatschap van de Vereniging voor Facultatieve Crematie wijst ook in de richting van de
vrijdenkers.33 Grootvaders rationele benadering van alles, ook. Zo sprak hij zijn kinderen aan het
begin van de Tweede Wereldoorlog toe met de woorden: ‘Reken er maar op dat je in een oorlog
alles kwijt raakt, dat alles verandert en dat je blij mag zijn als je er het levend vanaf brengt’.
En die vriendinnen, ook een uiting van het vrije denken c.q. voelen? Na een opmerking hierover
van een oude tante, vroeg mijn zusje aan de zoon van de voormalige buurman in Zandvoort, Hans
Gomperts, of hij wist dat opa er vriendinnen op na hield. Die antwoordde: ’wel nee, kind, dat kán
helemaal niet, de man was een vegetariër!’. Toch toont één verhaal het bestaan van een
aantrekkelijke Duitse dame in zijn leven aan. Een overbuurvrouw zou hem in 1917 hierover de les
hebben gelezen. En het lied, dat hij vaak neuriede, geeft ook te denken: Mein Herz, das ist ein
Bienenhaus, die Bienen fliegen ein und aus…doch eine ist die Königin, Sie liebe ich vor allem.34
Hij maakte het echter niet zo bont als Floor Wibaut.35
Geen driekleurig, maar een lavendelblauw viooltje in zijn knoopsgat en dat in combinatie met een
baard, cape en flambard! Het vrije denken was een zelf gekozen levenshouding, hij kreeg dit eind
19e eeuw op Goeree Overflakkee niet met de paplepel ingegoten zoals mijn moeder en wij
kleinkinderen. Maar het begrip Vrijdenkerij is thuis en in de verhalen nooit genoemd.

Tenslotte
Aren Zaaijer, een kind van zijn tijd en één die zijn tijd ver vooruit was. Als kind woonde hij op de
boerderij ‘Het Groene Wout’ in Dirksland op Goeree Overflakkee. Door de landbouwcrisis (1878 1895), veroorzaakt door goedkope granen uit de V.S., bracht de boerderij niet meer genoeg op. Wat
ook niet hielp was dat zijn eigen grootvader met gulle hand zijn kinderen (8) bij hun huwelijk een
ton wilde meegeven, dit ten koste van het bedrijf. Dat de familie beter tijden heeft gekend is af te
leiden aan een protserig familiestuk, de zilveren Biedermeier slatang met knop.36
Het gezin verhuisde naar Rotterdam, waar zijn vader Marinus dag en nacht werkte om zijn schulden

11
af te betalen. Mijn grootvader Aren bracht iedere
vakantie bij familie op Overflakkee door en hij had
daar, volgens mijn moeder, zeer geïdealiseerde
herinneringen aan. Zijn huis in Zandvoort heette dan
ook naar de familiestee ‘Het Groene Wout’. Spraken
boeken als Walden van H. D. Thoreau en News from
Nowhere van W. Morris hem daardoor later zo
aan?37 Tijdens zijn opleiding in Rotterdam moet hij
overtuigd zijn geraakt van het belang van
coöperaties. Voor een zoon van een ex-boer, die
noodgedwongen een dubbele baan als boekhouder
had, een begrijpelijke ontwikkeling. In die tijd
moeten ook de denkbeelden van de Fabians en de
Vrijdenkers aantrekkelijker zijn geworden dan die
van het geloof, waarmee hij was opgevoed. Hij ging
Detail van de kaart van Goeree Overflakkee uit
als correspondent werken bij de Amsterdamse
1793 met de polder Dirksland, archief auteur
Stoomvaartmaatschappij ‘Noordzee’ en werd daar
later directeur.38 Deze maatschappij vervoerde met
eigen schepen, waaronder de ‘Ruurlo’, de ‘Groenlo’
en de ‘Boekelo’, bulkgoed als zout, hout, graan
en kolen binnen Europa.39 Dit bedrijf was
grotendeels in handen van de firma ‘Gebr.
Scheuer’, assuradeurs, stuwadoors en
cargadoors. Tenslotte werd hij ook daar
directeur. Voor deze functies heeft hij altijd veel
moeten reizen; naar Engeland, Rusland, Polen,
Noorwegen, Duitsland en Parijs. Zijn keuze om
in Zandvoort te gaan wonen was voor die tijd
ongewoon: een forens avant-la-lettre. Forensen
en zakenreizen met de trein gaven hem veel tijd
voor lezen en andere frivole bezigheden. Met
De ss Boekelo op stapel, 1920. Foto archief auteur
zeilen en knutselen ontwikkelde hij weer andere
vaardigheden en daarin werd hij van harte
gesteund door mijn artistieke en bijdehante
grootmoeder.
Nu ik dit allemaal weet, koester ik de spullen uit hun huis; deze danken zonder uitzondering hun
eigentijdse schoonheid aan de combinatie van vaardig handwerk en kunstzinnigheid. Ze staan voor
een nieuwe tijd, waarin de rede het tenslotte wint van het geloof. Ze staan ook voor idealen waarin
iedereen moet kunnen bijdragen en mag delen in het resultaat. En dit alles in samenwerking met de
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natuur. De boodschap die de stukken uitstralen is
belangrijker dan hun feitelijke waarde. En voor elk
stuk geldt: ’vakmanschap is meesterschap’.40 En dit
geldt ook voor de koperen jardinière, waarin mijn
grootmoeder in huis lavendelblauwe viooltjes
kweekte voor mijn grootvader.

Jardinière, toegeschreven aan koperslagerij
‘Onder de St Maarten’

Bouwkosten: 12 000 gulden, inclusief de grond. Bron: aantekeningen van mijn moeder. Zandvoort was tot
circa 1905 een mondaine badplaats met een kurhaus, casino, schouwburg, winkelpassages en zo. Door de
aanleg van een spoorverbinding en later de tram naar Amsterdam werd de badplaats bereikbaar voor de
doorsnee Amsterdammer en minder chique. Bron: B. Speet, Historische atlas van Kennemerland, Nijmegen
2014. P. 56,57.
1

Het atelier van Mevrouw van Konijnenburg was mijn oma’s redding van het huishouden in haar ouderlijk
huis. Bovendien ontmoette ze er mijn grootvader, meneer van Konijnenburg was een collega van mijn
grootvader bij de firma Scheuer.
2

Christina Hermina de Rooij (1883 - 1971) trouwde met Aren Zaaijer op 4 november 1909 in Amsterdam.
Oma moest in haar ouderlijk huis, als oudste dochter lang meehelpen met de verzorging van ‘overtollige
zaken als glazen en serviezen’ en had gezworen, dat er in haar eigen huis geen stuk zou zijn dat niet werd
gebruikt. Haar jongere zusjes mochten naar de kweekschool.
3

4

Een ‘verkooplokaal’ op het Rokin ‘ter meubilering en versiering van het interieur’ met klanten als de

gebroeders Philips, Floris Verster, Henri Polak en Floor Wibaut en gerund door H.P. Berlage en Jac. van den
Bosch. Bron: Y. Brentjes, Rechte stoelen, rechtschapen burgers, Wonen volgens ’t Binnenhuis (1900 -1929),
Den Haag 2011.
Het bonbonschaaltje en de plantenhouder zijn door een restaurateur toegeschreven aan de koperslagerij
‘Onder den St. Maarten’, die ook een winkel in Haarlem had. Daar kunnen ze ook gekocht zijn.
5

Bekendste werk van Pieter Heerens (1875 -1967) te Schoonhoven. Hij heeft er verschillende gemaakt. Ø 43
cm. Informatie van Ab Rikkoert van firma Rikkoert in Schoonhoven.
6

A. C. H. Hofstede, Het Nederlandse Meubelboek 1550 -1950, Zwolle 2006, p. 328. In het boek Wonen
volgens ’t Binnenhuis, van Y. Brentjes wordt een bureau genoemd dat in 1919 is aangekocht door de firma
Gebr. Scheuer, waar mijn grootvader werkte. Mogelijk is dat hetzelfde bureau (opus Bosch 1819).
7

Jenny is de naam van zijn oudste dochter, en ook die van zijn eerste liefde, die in hun verlovingstijd was
overleden.
8

Bron: aantekenboekje van mijn grootmoeder met beschrijvingen van wat ze vroeger droegen. Ook werd
hierin opa’s minuscule zwembroekje uit Parijs genoemd, terwijl in die tijd een zwart of blauw/wit gestreept
herenbadpak nog gebruikelijk was.
9

13
Na de oorlog hebben mijn grootouders beide principes aan de wilgen gehangen en kregen wij als
voorgerecht op het kerstdiner sardientjes in tomatensaus. We waren er dol op! Wat we verder aten weet ik
niet meer. Wel herinner ik mij wijn uit een karaf. Ook dat de tafel dan feestelijk gedekt was met damast en
het witte servies.
10

De Nederlandse Vegetariërs Bond is in 1894 opgericht, op initiatief van Aart Verschoor. De bond
publiceerde graag wetenschappelijke inzichten (over bijvoorbeeld vitaminen) om het belang van granen.
groente en fruit voor de gezondheid te propageren (grote invloed had de Engelse arts Thomas R. Allinson,
Medische verhandelingen, vertaling, Amsterdam 1892). Motieven voor het vegetarisme waren divers: onder
andere vanuit het geloof of uit morele overwegingen (respect voor het dier, terugkeer tot de natuur, Rein
Leven beweging) Bekende wervende vegetariërs waren in die tijd F. Domela Nieuwenhuis, Frederik van
Eden en Felix Ortt (civiel ingenieur, een ‘rustige geleerde die tevens anarchist was en aristocraat’). Leo
Tolstoj inspireerde met zijn ideeën veel vegetariërs uit ‘terug naar de natuur’ bewegingen/koloniën, zoals de
christen - anarchisten.
Dirk Jan Verdonk, Dierloos, Een geschiedenis van vegetariërs en veganisten, Amsterdam 2019, p. 33-63.
Lotte B.C. Huisman, De opkomst van de Nederlandse Vegetariërsbond, master thesis Geschiedenis,
Universiteit van Leiden 2017, p. 16-25.
11

Opmerkelijk detail: op de huwelijksaankondiging van mijn ouders werd wel de academische titel van mijn
vader vermeld, maar niet die van mijn moeder.
12

Pas onlangs vernam ik dat opa Zaaijer opgegroeid was in een Nederlands Hervormde familie. Het geloof
heeft kennelijk geen goede indruk bij hem achtergelaten.
13

14

Inlichting van achterkleinkind Jenny Jenkins, Wales.

15

D. Oorthuys, Het Nieuwe Huis Architect, Barend van den Nieuwen Amstel, Amsterdam 2014.

16

Zie hiervoor ook H. de Liagre Böhl, Wibaut de Machtige, Amsterdam 2013.

F. Wibaut, Levensbouw, memoires, Amsterdam 1936, p. 105.
Edw. Bellamy, Looking Backward, Boston 1887; vertaling F. van der Goes, In het jaar 2000, Amsterdam
1890.
17

18

Frank van der Goes (1859 - 1939) was journalist, literator en geestelijk vader van de SDAP.

Een aardig beeld van deze oprichters wordt geschetst in het boek Noble Savages over de Oliver sisters van
Sarah Watling, dat in 2019 is verschenen. Het gezin Oliver maakte deel uit van een Fabian leefgemeenschap.
19

S. Webb, B. Webb - Potter en Bernard Shaw behoorden tot de oprichters. Hoewel de universiteit politiek
neutraal wilde zijn, heeft het altijd een links liberale signatuur gehad.
20

Th. Limperg (1879 -1961) heeft veel betekend voor de accountancy en het handelsonderwijs. De inrichting
van zijn huis is besproken door Yvonne Brentjes in haar boek Wonen volgens ’t Binnenhuis, p. 212 - 217.
21

Bron: De Liagre Böhl, Wibaut de Machtige, p. 82-83. Naar voorbeeld van de eerste succesvolle coöperatie
van de Wevers van Rochdale in Engeland.
Constance Wibaut vertelde dat in haar jeugd het kopen bij de coöperatieve winkels in de buurt voor haar
(groot)ouders een soort heilige plicht was.
22

23

Dr. V. Bruinsma, Eetbare en giftige Paddestoelen, Groningen 1906.

24

Bart Tromp, The Fabians: Het genootschap der dralers, Vrij Nederland, 7 januari 1978.

De heer IJzerdraadt uit de Duvenvoordestraat in Haarlem maakte ook het koperbeslag voor de
modelschepen. Bron: aantekeningen van mijn moeder.
25

26

T. Tjalkens, Slöjd als opvoedingsmiddel, Amsterdam 1913.

Algemeen Handelsblad, 31 maart 1910; NRC, 21 april 1915, 28 december1920, 27 maart 1921; De
Amsterdammer, 23 oktober 1920; De Maasbode, 30 oktober 1921.
27

14
Die Vikingen waren niet alleen woeste veroveraars, maar ook goede ambachtslieden. Nederlanders met
voorouders uit onze kuststreken hebben ook Vikingbloed, want er werd niet alleen geroofd, maar ook samen
‘gewerkt’, gehandeld en ‘getrouwd’. Bron: tentoonstelling Wij Vikingen in Leeuwarden in 2019/20.
28

29

En dat gold ook voor de zilveren schaal met kikker, die op miraculeuze wijze een brand overleefde.

Het viooltje heet in het Engels pansy en in het Frans la pensée.
Bron symbolen https://www.volkoomen.nl.
30

31

Bron: eigenaar van de ‘Flowershop Ivy’ op het Leidseplein in Amsterdam.

Bron: https://www.devrijegedachte.nl De Vrijdenkersvereniging is opgericht in 1856. Vrijdenkers in het
verleden: Eduard Douwes Dekker, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Wilhelmina Drucker, Jan Hoving, Clara
Meijer -Wichmann en Anton Constandse. Baruch Spinoza was hun grote voorbeeld.
32

Enkelen van hen hadden het ontstaan van de vereniging gesteund. Deze vereniging bouwde in 1913 het
eerste crematorium van Nederland, op de begraafplaats ‘Westerveld’ in Driehuis. Dat kon niet meteen in
gebruik worden genomen, wettelijk was cremeren verboden. Pas na een proefproces in 1914 werd cremeren
wettelijk gedoogd, mits er twee lijkschouwingen plaatsvonden, naast een testamentaire beschikking. Pas in
1955 was voor cremeren alleen een codicil nodig. Bron: B. Gasenbeek, J. C. H. Blom en J. W. M. Nabuurs,
God nog autoriteit. Geschiedenis van de Vrijdenkersbeweging in Nederland, Amsterdam 2006, p. 59. De as
van mijn grootouders is voor onbepaalde tijd bijgezet in het derde columbarium S1 op ‘Westerveld’.
33

34

Uit 1898, componist Hermann Josef Schneider (1862-1921).

35

De Liagre Böhl, Wibaut de Machtige, p.73, gesprekken met Constance Wibaut.

36

Mijn moeder erfde deze van een geliefd ongetrouwd zusje van haar vader.

In Walden, Boston 1854, beschrijft Henri D. Thoreau, een poging om eenvoudig te leven in een hutje diep
in een bos nabij een meer. Frederik van Eeden noemde zijn idealistische commune in Bussum in 1898 naar
Walden. Mijn grootvader sympathiseerde op afstand, maar dacht niet dat de commune zou slagen met
mensen zoals ze eenmaal zijn. Bron: aantekeningen van mijn moeder.
37

Naamwijzer - en adresboek, Amsterdam 1930, het z.g. Heerenboekje. De firma ‘Gebr.
Scheuer’ (expediteurs, cargadoors en stuwadoors) was grotendeels eigenaar van de Stoomvaart
Maatschappij ‘Noordzee’.
38

Toen de tweede wereldoorlog uitbrak moesten alle schepen direct Nederland verlaten. Maar eerst werd
een Gauss-kabel om elk schip heen gelegd, om het te demagnetiseren tegen de mijnen. Informatie uit
fotoboeken en aantekeningen.
39

Uiterst succesvolle reclame slogan voor Grolsch bier, in 1959 bedacht door de directeur Gerard Brummer
en aantrekkelijk uitgebeeld door de fotograaf Paul Huf.
40

