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Op donderdag 17 oktober 2013 interviewt Heilina 
van Putten Jo Vissinga over haar jeugd en haar 
betrokkenheid bij Amateurspalet. 
Wie is zij? Jo Vissinga wordt op 11 augustus 1923 
te Steenwijk (Overijssel) geboren. Haar vader is 
directeur van houtzagerij Wicherson. Zijzelf weet 
na de HBS haar mo-akte boekhouden te halen. Ze 
trouwt, woont met haar eerste man kort in Meppel 
en wat langer in Rotterdam, krijgt een zoon en een 
dochter en moet na haar scheiding in 1965 zélf weer 
de kost verdienen. Werk vindt ze op accountants-
kantoren. Van Rotterdam verhuist ze uiteindelijk 
naar Rijswijk. 
 
Kun je iets over je jeugd vertellen, bijvoorbeeld over je vader en moeder?  
‘Mijn vader is in Oude Pekela geboren. Dat is in de provincie Groningen. Hij is opge-
groeid in Assen. Mijn moeder, die joods was, kwam uit Amsterdam. Ze hebben alle-
bei bij de Nutsspaarbank gewerkt. Daar hebben ze elkaar leren kennen. Mijn vader 
veranderde van baan: ik geloof dat hij genoeg had van het ambtenarengedoe. Hij ging 
bij houthandel Wicherson in Steenwijk werken en is er langzamerhand opgeklommen 
tot directeur. Mijn moeder was, zoals iedereen toen, zéker in Steenwijk, gewoon huis-
vrouw. Toen ze daar net was, verstond ze de mensen natuurlijk niet vanwege het dia-
lect.’  
‘Als kinderen wisten wij niet dat ze joods was. Met godsdienst werden we niet opge-
voed. We gingen regelmatig naar mijn grootouders in Amsterdam – ’s zomers moch-
ten we er logeren – en ook daar werd niet over godsdienst gesproken. Het was er ont-
zettend leuk, gezellig en warm. Maar toen kwam de oorlog en werd ons in 1942 ver-
teld: ‘Je moeder is joods’. We hadden op school joodse jongens in de klas en dan wist 
je dat die op zaterdag vrij hadden, maar je had er geen benul van waarom ze er ‘s 
morgens niet waren. Op 9 juli 1943 zijn mijn grootmoeder en de zuster van mijn 
moeder in Sobibor vermoord. We wisten dat ze uit Westerbork waren weggevoerd, 
maar de verdere gegevens zijn we pas lang na de oorlog te weten gekomen. Zo kom je 
langzamerhand in een andere wereld terecht. Heb je weleens van de Folkertsma 
Stichting gehoord?’ 
 
Nee, eerlijk gezegd niet.  
‘Die stichting, tegenwoordig PaRDeS of Paradijs, geeft mensen die geïnteresseerd 
zijn voorlichting over het joodse geloof. Ik ben met nu een cursus ‘Talmoed’ bezig. 
Dat boek bevat de neerslag van discussies tussen rabbijnen in de loop van al die 
duizenden jaren dat het joodse geloof bestaat. En dat vind ik enorm boeiend. Het is de 
bron waar uiteindelijk ook de doopsgezinden uit voortgekomen zijn. Ik ben doops-
gezind.’ 
 

 
Jo Vissinga eind juni 2015 
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Ik wilde toch nog even aanknopen bij het joods zijn van je moeder. Hoe is zij de oor-
log doorgekomen? 
‘Vanwege het gemengde huwelijk is ze de dans ontsprongen. Maar op een gegeven 
moment, ik denk in 1943, waren er geruchten dat de joodse kinderen gedeporteerd 
zouden worden. Dus mijn moeder leefde constant in angst. Ik heb haar in een paar 
dagen kilo’s zien afvallen. Ze was klein en mollig, maar werd toen erg mager.’ 
‘Ik meen dat het in 1944 was dat mijn zusje en ik opgeroepen werden om te gaan 
werken bij de soldaten. Er was in die tijd een heel grote kazerne in Steenwijk. Nou, 
dat wilden we niet. Toen zijn we dus verdwenen, bij vrienden ondergedoken, zij in 
Giethoorn en ik in Dwarsgracht. Zo heb ik de familie Risseeuw beter leren kennen. 
Die kende ik al omdat ik met hun dochter op school zat. Later is haar broer mijn man 
geworden. Wij hebben dus op die manier de oorlog overleefd.’ 
 
Je moeder kennelijk ook. Kon zij gewoon thuisblijven?  
‘Nee, zij is ook nog een poosje weggeweest. Mijn vader overigens ook. Op een och-
tend, ik was toen thuis, werd er aangebeld. Dat was toch wel verdacht: we hadden de 
Ortskommandantur tegenover ons, dus moest je altijd heel goed uitkijken. Mijn vader 
was nog niet naar kantoor en hij vluchtte door de achterdeur naar buiten, is over de 
schutting gesprongen en op de een of andere manier met zijn hoofd in de paardenmest 
terechtgekomen, want we hadden een paardenstal achter ons huis. Zo is hij ontkomen. 
Mijn moeder had natuurlijk de bibbers. Ze stond aan de voordeur en zei: ‘Nee, mijn 
man is al naar zijn werk’. Dat is dus goed afgelopen. Na de oorlog hebben we ge-
merkt dat hij op een lijst stond van de te nemen gijzelaars voor als er wat zou 
gebeuren. Maar toen wisten we dat nog niet. Je leefde natuurlijk wel altijd in angst.’ 
  

En dan nú je doopsgezind zijn. Wat kun je daarover vertellen? 
‘Wij woonden aan de Tukseweg in Steenwijk. Ons huis staat er 
nog. Tegenover de boterfabriek. Ik had weinig contacten daar in 
die stad. Ik zat altijd maar te lezen, dus vonden mijn ouders dat ik 
de deur maar eens uit moest. Mijn vader heeft me toen meege-
nomen naar mevrouw Van Stapele, de hoofdleidster van de VCJC. 
1 Daar werd ik aangemeld als lid. Ik vond het er enig. Op die ma-
nier ben ik in aanraking gekomen met een kerk, want wij waren 
thuis volslagen onkerkelijk. Van kerk en geloof wist ik niets.’  
‘Waarom daar naar toe? Toen ik in de tweede klas van de HBS 
zat, kregen mijn ouders een brief van de directeur van de school 

met de vraag ‘Zouden jullie je kinderen niet eens naar catechisatie kunnen laten gaan? 
Ze weten niets van het geloof.’ Dat werd dus geconstateerd. De secularisatie was 
natuurlijk al lang aan de gang, maar ík kwam op catechisatie bij dominee Fopma. In 
het begin snapte ik er natuurlijk niets van. Je rolt een wereld binnen die je totaal niet 
kent. Al die verhalen waarmee je dan in aanraking komt. Op een bepaald moment heb 
ik gezegd: ‘Ik wil daar lid van worden. Ze zeggen volgens mij belangrijke dingen’. Ik 
was toen twintig. We waren met tien dopelingen in de doopsgezinde gemeente, als ik 
me goed herinner. 2 Zo’n kleine gemeente en dát in Steenwijk.’  
 
Ik kom ook uit die buurt: ik heb dat schattige kerkje nog op mijn netvlies staan.  
‘Ja, ik heb er ook foto’s van. Zo nu en dan ga ik naar Fredeshiem, dat is vlak bij 
Steenwijk. Daar woont nog een oud-klasgenote van me en dan zien we elkaar weer 
eens. En Eint Ockels, die voorzitter van ‘Schoorl’ is geweest en die ik daar goed heb 
leren kennen, zoek ik dan ook meestal op. 3 Hij woont in Steenwijk tegenwoordig.’  
  

 
Zomerkampen waren 
populair bij de VCJC 
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‘Gezien mijn opleiding ben ik natuurlijk gevraagd om penningmeester te worden, de 
eerste keer van de VCJB, de Vrijzinnig Christelijke Jongeren Bond. Ik was op een 
ledenvergadering in Zwolle en men moest een nieuwe penningmeester hebben. Toen 
stond er iemand op, een lid van de VCJB uit Steenwijk, en die zei: ‘Ik weet wel ie-
mand’. Dus heb ik met de penningmeester gepraat, werd kennelijk goedgekeurd en 
ben zo penningmeester geworden. Het was mijn eerste grote penningmeesterschap. 
Dat heb ik drie jaar gedaan. Zo lang was de zittingstermijn.’ 
  
Wat spreekt jou in het doopsgezind zijn aan?  
‘De vrijheid die je hebt om te geloven wat je kunt geloven, de betrouwbaarheid en de 
gemeenschap. In Den Haag zit dat wel goed. Daar woon ik nu, dus ben ik hier bij de 
doopsgezinde gemeente aangesloten. Ik weet niet hoe het in andere gemeenten is. Ze 
zijn allemaal zelfstandig, maar dat wij allen broeders en zusters zijn, is toch wel een 
belangrijke gedachte. Er is zoiets als een familiegevoel waardoor je je geaccepteerd 
weet.’ 
 
Is het niet zo dat je als doopsgezinde de evolutietheorie niet kunt accepteren?  
‘Nee, die theorie mag je aannemen. Voor zover dingen bekend zijn, want men is nog 
altijd op zoek natuurlijk: de oerknal en andere aannames zijn hypotheses. Maar dat er 
een ontwikkeling is, dat zie je toch. Ik zat na een accountantscontrole eens een keer in 
de bus naar Zwolle, waar ik ook een paar jaar gewoond heb, en daar ontmoette ik een 
collega, een jonge vent. Ik was misschien twee jaar ouder dan hij. Ik denk dat er iets 
over Darwin in de krant had gestaan en daar hadden we het over. Hij kwam uit 
Genemuiden, geloof ik. Hij was heel orthodox en zei: ‘Ja, maar de wereld is geschap-
en’. En ik zei: ‘En al die fossielen dan die ze gevonden hebben?’ ‘Ja’, zei hij, ‘het is 
allemaal tegelijk geschapen’. Ik was met stomheid geslagen. Zo’n visie op het begin 
van alles had ik nog nooit gehoord.’ 
 
Ik zou nu graag over willen stappen op het eigenlijke onderwerp: creatief bezig zijn. 
Was je als kind al creatief bezig?  
‘Nee, ik geloof het niet. Ik kan me in ieder geval niet herinneren dat ik creatief bezig 
ben geweest. We hadden natuurlijk wél tekenles op school. Je moest dingen nate-
kenen. Daar kwam weinig creativiteit aan te pas. Dat herinner ik me wel.’ 
  
Wanneer bent je lid geworden van Amateurspalet?  
‘Vrij laat pas, in de herfst van 2000. Mijn tweede man, mijn partner, is in 1999 over-
leden. Ik heb een jaar nodig gehad om daar overheen te komen. Toen besloot ik dat ik 
weer wat wilde doen in mijn leven. Toen was ik 77. Het werd schilderen. Dat had ik 
wel eens eerder gewild, maar had er toen geen tijd voor.’  
‘Ik heb me aangemeld bij Amateurspalet. Ik was er op een open dag en dat beviel me 
zo goed, dat ik me als lid opgegeven heb. Toen ik er voor de vierde keer les volgde, 
kreeg ik te horen: ‘Onze penningmeester is overleden’. Die was ziek. Iedereen dacht 
dat zij aan de beterende hand was, maar ze overleed toch nog onverwacht. Ik zag de 
bui al hangen, omdat ik vaak penningmeester ben geweest. Tijdens de cursusbijeen-
komsten heb ik er bewust mijn mond over gehouden. Niemand kende mij daar, dus ik 
dacht: ‘Daar kom ik mooi vanaf’. Maar uiteindelijk heb ik me toch maar aangemeld. 
Dat penningmeesterschap heb ik acht jaar jaar waargenomen.’ 
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Dat is mooi! Ik ga naar een volgende vraag: welke meerwaarde heeft het Ama-
teurspalet als vereniging voor jou?  
‘Ik schilder er met plezier. De ondersteuning is uitstekend, want er zijn heel goede 
docenten. Het zijn allemaal vakmensen. In de vijftien jaar dat ik nu schilder heb ik 
veel geleerd.’  
 
Welke techniek heeft je voorkeur?  
‘Ik ben bewust niet gaan aquarelleren, want dat is een van de moeilijkste technieken. 
Dus ben ik begonnen met olieverf op waterbasis. Dat was toen nieuw. Daarna werkte 
ik meestal met acrylverf.’  
  
Waar werkte je het meest? In het atelier van de vereniging of thuis?  
‘Thuis schilder ik nooit, ik kom er niet aan toe. Ik heb nog zo veel andere dingen te 
doen. Alleen daar op maandagmiddag van half twee tot vier uur ben ik ermee bezig.’  
 
Doe je altijd mee aan de ledententoonstellingen?  
‘Soms, als ik iets heb waarvan ik denk: ‘Dat is de moeite waard’. In het begin durfde 
ik me voor een ledententoonstelling niet eens aan te melden. Dan presteer je nog 
niets.’ 
  
Doe je ook mee aan de zogenaamde zomer- en winter-
prijsvragen?  
‘We hebben verenigingsmiddagen of -avonden. Dat 
hangt van het seizoen af, van hoe lang het buiten licht 
is: in de winter komen we ‘s middags bij elkaar, ‘s zo-
mers ‘s avonds. Dan is er een thema. Dat wordt door 
de ledenvergadering vastgesteld. De mensen die daar-
aan mee willen doen schilderen dan iets dat met dat 
thema te maken heeft. Daar is de thematentoonstelling 
aan gekoppeld. Dat kan de zomer- of winterten-
toonstelling zijn.’ 
‘In 2008, bijvoorbeeld, was ‘Abstract’ een thema. Ik 
heb toen een schilderij gemaakt met enkele kleurvla-
kjes geel, rood en zwart en met een witte achtergrond. 
Dat vond ik leuk om te doen. Ik wil je even een stukje  
uit het maandblad laten lezen waarin mijn beoordeling staat (Jo schuift mij de volgende tekst toe): 
 

Jo Vissinga – zonder titel – acryl 
Maakster: ‘Ik werd op een nacht wakker, het was donker, zag allerlei licht-
plekken op een muur en dat heb ik geschilderd. (Hilariteit in de zaal.) Ik ben 
met wit begonnen en toen kwam de rest. Hendrik: Het zijn boeiende schilderi-
jen en je kan er van alles van maken. Leuk onderwerp, zelfs als je het op z’n 
kop zet. Ik zou hiermee doorgaan, lekker zoeken. Er komen dan verrassende 
dingen te voorschijn vooral als je er meerdere van maakt met steeds verschil-
lende vlakken en dezelfde kleurtonen toepast. 
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Ik kan me ook nog herinneren, dat iemand zei dat ie aan Van Doesburg moest den-
ken.’ 
‘Er schiet me nog iets te binnen: in 2011 hadden we het thema ‘Muziekinstrumenten’. 
Ik heb toen de Erasmusbrug geschilderd. Ik moest vanwege de tuien aan een harp 
denken. Tijdens de beoordeling had men het over een origineel idee. Men vond het 
los geschilderd en een spelen met kleur. Geluid bestaat uit trillingen en kleuren ook, 
vandaar de aangebrachte kleuren.’ 
 

 
 
 
Doe je ook mee aan buitenschilderdagen?  
‘Ja, die vind ik leuk! Je hebt de hele dag de tijd. We hebben één keer wel veel regen 
gehad, maar je hebt vaak mooi weer. Dit jaar is de buitenschilderdag niet doorgegaan, 
want er is zoveel georganiseerd dat het er jammer genoeg bij ingeschoten is.’ 
  
De schildervakantieweken op de Kaag heb jij niet meegemaakt. Heb je er weleens iets 
over gehoord?  
‘Ja, daar heb iets ik over gehoord. Ko de Neve is daarmee begonnen, in het begin met 
een paar mensen. Daarna is dat uitgegroeid. Zo beginnen verenigingen vaak.’ 
  
Ja, men zegt dat  Ko de Neve nogal ambitieus was.  
‘Dat weet ik niet, want ik heb hem niet gekend. Zijn vrouw heb ik nog wel ontmoet, 
maar die is nu ook overleden.’ 
  
Ga je wel eens naar musea?  
‘Ja, als ik tijd heb. Vaak laat ik me leiden door tentoonstellingen die gehouden 
worden.’  
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Ga je ook naar musea in het buitenland?  
‘Ook, juist naar buitenlandse musea. Ik ben een keer in Nice geweest. Toen logeerde 
ik met een vriendin ergens in Zuid-Frankrijk. In Nice bezocht ik het Chagallmuseum, 
want ik vind Chagall geweldig en wilde er per se zijn werk zien. Ik ben daar een hele 
dag geweest en heb langdurig naar zijn werken zitten kijken. Het is een museum dat 
speciaal voor zijn schilderijen gebouwd is. Daar heeft hij heel veel bijbelse verhalen 
uitgebeeld, maar ook heel persoonlijke dingen over zijn vrouw. Nou ja, dan zit je daar 
en kijk je je ogen uit. Hij maakte schilderijen waar je ontzaglijk veel op kan zien. En 
als je die bijbelse verhalen kent, dan spreekt het extra aan. Ik vond het geweldig. Dan 
is een hele dag in dat museum beslist niet te lang.’  
‘Ook in Parijs heb ik verschillende tentoonstellingen gezien, van Renoir, Chagall, 
Matisse …..’  
 
Je had het over Chagall. Welke kunstenaars spreken je nog meer aan? 
‘Rembrandt bijvoorbeeld: die heeft prachtige dingen gemaakt. En Giacometti. Kent u 
die? Daarvoor ben ik een keer in het Gemeentemuseum geweest. Dat was fantastisch. 
Daar heb ik ook foto’s van gemaakt. Die zal ik u straks in de gang laten zien. Er hangt 
ook een verzameling kattenafbeeldingen. Die laat ik u dan ook zien.’  
 
Ben je door je bezoeken aan musea scherper gaan kijken?  
‘Eerder door de schilderlessen, denk ik. Door die lessen ga je inderdaad anders kijken. 
Als ik tegenwoordig een schilderij  bekijk, zit ik er met mijn neus bovenop, voorzover 
dat moge-lijk is. In musea mag je meestal niet te dichtbij komen.’ 
 
Waarom wil je er met je neus bovenop zitten? 
‘Ik wil zien wat de kunstenaar precies gedaan heeft om het 
effect te verkrijgen dat het schilderij heeft. Bovendien heb ik 
veel gefotografeerd en ook dat heeft me geholpen anders te 
gaan kijken. Een vriendin van mij zei een keer, dat ik haar op 
ideeën bracht. Want als wij op vakantie gingen – maar ik denk 
ook aan andere belangrijke gebeurtenissen – had ik altijd mijn 
fototoestel bij me. Dan fotografeerde ik de dingen op mijn 
eigen manier. Nu ik het toch over fotograferen heb: toen ik 
twaalf jaar was kreeg ik mijn eerste toestel, een kodakje. Dat 
was in 1935. We hadden bij Amateurspalet een keer de op-
dracht om een schilderij of tekening te maken van dierbare 
dingen in je leven. Ik heb toen alle fototoestellen geschilderd 
die ik ooit gehad heb.’ 

 
Ik ga afronden. Mogelijk heb ik iets niet gevraagd. Wat zou je nog 
willen zeggen? 
‘Sinds 2013 ben ik penningmeester van het NIVON regio Zuid-
Holland West en sinds 2005 van het zangkoor van de Doopsgezinde 
Gemeente Den Haag.’ 4  
  
Ik dank je voor het gesprek. 
‘Graag gedaan!’ 
  

 
Het kodakje is afgebeeld on-
der de twee rondjes in de 
rechterbovenhoek. 

 
Voorkant activi-
teitenkalender 
van NIVON 



Jo Vissinga:                                                                           7                                                                  amateur in beeldende kunst  

 
                                                
1 VCJC is de afkorting van Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale. 
2 Wie bij de doopsgezinden catechisatie volgt is doopleerling. Pas door de doop wordt men volwaardig lid. Elke catechisant geeft 
zélf aan wanneer hij of zij eraan toe is. Men schrijft zijn eigen geloofsbelijdenis. 
3 In Schoorl bevindt zich het ‘Doopsgezind Broederschapshuis’, nu ‘Dopersduin’ genoemd. Onder doopsgezinden is het zó 
bekend, dat men het meestal met ‘Schoorl’ aanduidt. 
4 Het ‘Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk’, NIVON, heeft als doel mensen en natuur zodanig 
bij elkaar te brengen, dat er ruimte ontstaat voor ontspanning, ontmoeting en ontplooiing.  
 
 


