
Dominee Fetter ….  hierbij doop ik u Liefje ……...
Catechisatie is een begrip binnen het protestants christendom in Nederland. Het is de benaming 
voor het onderwijs in de geloofsleer dat, als voorbereiding op de openbare belijdenis, wordt 
gegeven aan de jongeren van de kerk.
 Liefje:               

Na mijn Hbs tijd liet ik mij dopen  door dominee Fetter die zo opkwam voor de 
gevluchte joden maar later ook Mussert bijstond in zijn laatste uren
Na mijn HBS-tijd liet ik mij dopen door dominee Fetter, de predikant die door de val 
van Rotterdam naar den Haag was verplaatst. Hij was zo fel opgekomen voor de joden 
die uit Nazi-Duitsland waren gevlucht maar stond ook Mussert bij in diens laatste uren. 
Hij was dus net zo oud als vader Pieter Waterdrinker en is een tijdje een soort 
vaderfiguur voor mijn moeder geweest. 
De enige taal waarvoor ik warm liep was die van ds. Fetter die een waar kunstenaar 
was in zijn vak.
Ik was zo goed als verliefd op hem en schreef een rare geloofsbelijdenis die mede 
geïnspireerd was op Michelangelo. Ik tekende in die tijd karikaturen en daaronder ook 
een  van Fetter die niet gespeend was van ijdelheid. Toen ik dat konijnengezicht aan 
hem liet zien was hij tot mijn stomme verbazing diep teleurgesteld. Ik weet nu dat haast 
niemand zijn eigen karikatuur kan verdragen. Bij wijze van straf heb ik me er eens toe 
veroordeeld een karikatuur van mijzelf te maken – en dat is nog altijd aan me te zien - 
maar het heeft me geleerd al val ik een enkele keer terug in mijn oude gebrek, namelijk 
als iemand het er naar gemaakt heeft.

Ik was dus een en al kunst, dat was het enige waar het in de wereld om draaide
Ik vatte kunst net op als taal of wat ook.  Zeker ook niet als symboliek. Ik tekende 
zomaar, op allerlei manieren, weliswaar natuurgetrouwen strevend naar een vaardige 
hand naar mijn eigen smaak en zocht ik onderwerpen die mij boeiden, vooral koppen en
figuren

Deze dominee Fetter was niet zomaar een dominee. Hij trok altijd volle 
kerken, hij boeide waar hij ook was. Johan Carel Antonie Fetter was een  rode
dominee, geboren in Stadskanaal (1885), opgegroeid in de Zaanstreek. Een 
dominee met grote aandacht voor de letterkunde. Geen gewone dominee maar
een die ook voor de radio preekte en zijn preken steeds meer doorspekte met 
socialistische taal.  juni 1959)

Ze moest altijd lachen als ze terugdacht aan de dag van de doop. Fetter werd 
kennelijk wel verdacht van iets te veel oog voor mooie jonge meisjes en vond 
het daarom te gênant om mijn moeder te dopen met haar echte naam …..en 

hierbij doop ik u Liefje…. Nee, dan maar Lili.
Het geloof beklijfde niet, mijn moeder vertelde mij dat de aanleiding voor de catechisatie vooral 
was gelegen in de wens meer te begrijpen van de Bijbelse taferelen in het werk van de oude 
meesters. 



Over geloof versus individualisme  
over macht, idealisme democratie, anarchisme en socialisme

Liefje:                     

Kinderen zijn bang voor boze sprookjes! Daarom zijn de oude verhalen dan ook 
opgesierd met een geruststellend slot.
Het individualisme kent geen geloof, het overtuigt zich, dat is het verschil. Geloven doe 
je op gezag van anderen, per definitie. Niemand komt uit zichzelf tot het idee dat de 
heilige schrift door God zelf is gedicteerd, het wordt de gemeente voorgepredikt, 
gepreekt ja, dat is het1

Je kunt pas spreken van een geloof als het gepreekt wordt door een gezaghebbende 
groep, dus daar moet het mee begonnen zijn. Maar hoe is die oorspronkelijke aan de 
leer gekomen?
In het eenvoudigste geval van slechts een enkele denker, die dan wel het een en ander 
zal hebben ontleend, en die er zelf de overtuigingskracht aan heeft gegeven. Geloof 
begint als overtuiging, is er een verwording van. De verwording treedt daar in waar het
overtuigingskarakter verloren gaat doordat de redelijkheid van het inzicht plaats maakt 
voor de drijfveer van het belang.

Het geloof is een werktuig in handen van de macht. Het is de omvang van de macht, die 
de aanhang, nu overtuigt, beter gezegd: bekeert.
“Zorg dat je erbij bent”    “ik geloof het verder wel”
Wie het verder wel gelooft, doet dat tegen beter weten in, is het vechten moe, wil niet in 
het harnas sterven,” liever slaaf dan dood.”

Het is dan overmacht, iedereen doet het immers? Vraag het maar aan theologen, die 
altijd nog één argument in reserve hebben namelijk dat in alle tijden in alle 
beschavingen in goden en in hogere machten werd geloofd. En geen dom mens dat daar
niet voor bezwijkt. Had ie niet altijd al gevoeld dat de geleerden ook niet alles wisten. 
Hij/zij heeft nu ook iets om zichzelf op te beroemen, want geloof stijgt boven alles uit.

Of het nu godsdienst heet of een heilig ideaal, dat maakt niets uit. Het verschaft je in elk
geval een mooi uitzicht en je bent ermee in tel. Komt er oorlog van, ja dan sta je in elk 
geval aan de goede kant van de heilige oorlog met de zekerheid dat je die zult winnen.

Dat geloof op gespannen voet staat  met democratie is duidelijk. Maar nu hebben we 
met dat stomme woord democratie een flauw spelletje uitgehaald. Volgens dat soort 
volksetymologie is het parlementaire stelsel geen echte democratie omdat het niet het 
volk is dat regeert.
Nogal wiedes niet, aangezien het volk datgene is wat WORDT geregeerd! Die 
zogenaamde volmaakte democratie is een contradictio in terminus, uitdraaiend op 
anarchie. 
En anarchisme is een middel maar geen ideaal dat socialistisch is. 
Volksdemocratie….nou ja!

Ik hoorde van iemand uit het Oostblok dat staatslieden daar wel een heel stuk veiliger 
zijn dan bijv. in Amerika met dat geschiet op presidenten.
Het gefiets hier, dat beviel hem evenmin, in het bijzonder van vrouwen. En dat onze 
minister president op zaterdagochtend op de fiets stapt om een stukje te trimmen 
“is die kerel gek?” Oja, met twee agenten naast zich, ja DAT KAN



Maar dan waren de staatslieden in zijn eigen vaderland toch een stuk beter beveiligd.
Amsterdam, mooi maar dat je bij al die huizen zomaar naar binnen kan kijken, 
gevaarlijk!!!

Het nationaal socialisme voor de tweede wereldoorlog was vooral tegen de anarchie en
daarom aan de macht geholpen, zo zie ik het. Maar toen vanaf 1942 de oorlog ook het 
Duitse volke veel te lang begon te duren en ook erg tegen viel begon  het geloof in die 
“ideologie” ook te tanen.
De Führing kon het allemaal niet meer zo goed bolwerken, de perfecte orde raakte in 
de war, de anarchie stak ook weer de kop op. Het zou kunnen dat de joden, niet voor 
niets juist in die jaren meede daarvan het slachtoffer zijn geworden

Aan Heldring:
Wel kan ik een belijdenis van ongeloof afleggen die luidt dan als volgt***
Moderne kunst is voor één kwart bijgeloof voor driekwart zwendel. Moderne 
kunstvoorlichting is mystificatie, moderne kunstpolitiek is staatsgevaarlijk. “ 
Creativiteit”die het overgeleverde versmaadt, leidt alom tot zielige vertoningen van 
machteloos gebaar.

zelfportret↓

Er komt ook niets uit het verstand, of het is er door zinnen ingekomen, en de lui die zich 
beroemen op een zesde 
zintuig- of hoe het verder 
heten mag- hetzij voor 
kunst of voor wat anders 
simuleren – veinzerij is 
een veel algemener 
verschijnsel dan oprechte 
mensen plegen aan te 
nemen.
Dan de gevoelens: Dit zijn
slechts herinneringen aan 
oorspronkelijke 
gewaarwordingen, en all 
gevoelsmystiek is dus 
eveneens bedrog, terwijl 
dromen, zijnde bedenksels 
van een slaperig of ziek 
verstand, noch diepere 
betekenis hebben, noch 
anders dan in schijn 
verruimen.

Het individualisme kent 
geen geloof, het overtuigt zich.
Geloven doe je op gezag van anderen, per definitie. Niemand komt uit zichzelf op het idee dat 
de Heilige Schrift is gedicteerd door God zelf, het wordt de goegemeente voorgepredikt. 
Kenmerk voor geloof is dat het gepreekt wordt door een gezaghebbende groep
geloof begint als overtuiging en is de verwording ervan.
De verwording treedt dáár in waar het overtuigingskarakter verloren gaat doordat de 
redelijkheid van het inzicht plaats maakt voor de drijfveer van het belang.

Geloof is een werktuig in handen van de machteloze



wie ‘het wel gelooft, doet dat tegen beter weten in, is het vechten moe, wil niet in het 
harnas sterven. Liever slaaf dan dood.
U betoogt dat geloof op gespannen voet staat met democratie 
Met het stomme woord democratie hebben ze een flauw spelletje uitgehaald
volgens sommigen is dus een parlementair stelsel geen echte democratie omdat het volk
er niet regeert. En nogal wiedes niet omdat het volk is wat wordt geregeerd.

Eerste vriendje

Mijn eerste vriendje ongeveer was een joodse jongen uit een gezin, dat voor de nazi’s 
op de vlucht geslagen was. Uit Frankfurt meen ik. Ze hadden in den haag een aardig 
huis gehuurd of mogelijk gekocht en die jongen zat op t gymnasium. Een keer nam hij 
mij mee naar zijn ouders en dat was voor mij toen weer zo’n vreemde gewaarwording, 
want ze plaagden mij er thuis mee dat die jongen van armoe geen trappers op zijn fiets 
had, en dat klopte nog met de kale planken vloer waarop ik uitgenodigd was maar 
allesbehalve met het Louis Seize theeservies en de gouden theelepeltjes waarmee ik 
mocht roeren.

Aan Heldring:
Ik zou mijn bestaan dan nog eerder met een tekenpen kunnen rechtvaardigen.
Ik gebruikte onbedrukte achterkanten van ongevraagd drukwerk als kladpapier bij mijn
huiswerk. (Dat bleef ze haar hele leven verder doen.)
Hierbij een werklozenportret uit het laatste jaar voor de oorlog.

Ik tekende het als 
academieleerling 2de jaar akte 
opleiding. Na het derde jaar kon 
je het examen MO A doen wat 
tamelijk zwaar was als gevolg van
de werkloosheid. Huib Luns 
bepaalde mede de exameneisen en
in het vak vlakversiering bepaalde
een hakenkruisachtig motief onze 
kans van slagen, maar voor die 
tijd was ik al, ten gevolge van de 
crisis o.a. , van de academie af.
Niet wegens gebrek aan 
vaardigheid zoals je misschien 
ziet.

Het is een eigenaardige kop, maar
hij leek sprekend. Het haar was 
rossig, ogen groen. Poseerde als 
een lijk, om wat te kunnen 
bijverdienen.

Het was wel een leuke man die 
ook aan zijn geld kwam met 
kunsten die hij uithaalde met 
kranten, wat hij ons volgaarne 
demonstreerde.



Ik heb veel van zulke tekeningen gehad maar ze zeiden me niet veel en ze zijn op deze ene na 
verdwenen. Speciaal deze wilde ik nooit kwijt.
Wat me aan deze kop nou zo boeide? 
Toen was het een vrij gewone man, maar nu op afstand in de tijd krijgt het een vierde 
dimensie, nu ja, de derde is maar bedriegelijke schijn, het tweedimensionale beeld al of niet 
perspectivisch is een menselijke uitvinding die in natura nergens voorkomt. Een groot wonder
eigenlijk dat een plaats verdient tussen de zevende en de achtste in. 

Hieronder dan nog wat werken uit de tijd van voor en tijdens de academiejaren die helaas in de 
herfst van 1941 abrupt beëindigd werden door ernstige ziekte. 

Model op de academie

 

         stiefvader leest de krant 
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sprookje



margrieten 1926
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