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Me fecit  
 

De - werkelijk beeldschone - domineesdochter Lisa Ringers (20, zoals later de 

advertentie zou vermelden) bracht Niels Riemersma (24, decorateur en letterzetter) ’s 

morgens koffie en ’s middags thee. Dat deed ze met overgave, ter afwisseling van het 

geploeter voor het komende tentamen, en ze vroeg hem het hemd van ’t lijf. Of het bij 

vragen alléén bleef, is nog even onduidelijk. Daar ging ze weer, met een dienblad in de 

linkerhand opende ze voorzichtig, om niet te morsen, de grote, zware voordeur van de 

kerk en liep ze onder de toren door naar voren, naar de preekstoel. Ze zette het dienblad 

op de Avondmaalstafel en zong: “Hier is de koffie! Laat ‘t niet koud worden!” 

Niels daalde behoedzaam de lange ladder af. Hij was bezig de Tien Geboden op het linker 

paneel naast de kansel met goudverf letter voor letter te schilderen, en hij was nu 

gevorderd tot het tiende gebod. Deze morgen waren er weer vier regels klaar: “Gij zult 

niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch 

zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is.” 

De dóchter van de naaste stond er niet expliciet bij. 

 Lisa slaakte een zucht. “Knap dat je dat zo mooi kunt. Vergis je je nooit?”  

“Dat is niet de bedoeling,” zei Niels, en hij slurpte voorzichtig van de hete koffie. Hij 

legde het penseel neer, stak het half opgerookte sigaartje opnieuw aan en nam een 

voorzichtig trekje. “Jij ook?” vroeg hij. “Bewaar me,” zei ze en trok een vies gezicht. 

“Volgens mij mag meneer Riemersma hier helemáál niet roken, nog een bakje?”  

Lisa vond het een interessant karwei. Ze had het hele proces precies gevolgd, sinds hij 

ermee was begonnen.  

“Als je mij de koffie blijft brengen, kom je er vanzelf achter,” had hij gezegd. Niels was 

begonnen met kopieerwerk: lange, sterke repen doorzichtig papier op het paneel 

vastmaken, met potlood alle letters secuur overtrekken, de repen voorzichtig losmaken, 

oprollen en daarna had hij gaatjes geprikt langs de randen van de letters, op de lange 

Avondmaalstafel, op een onderlaag van stug vilt. Een heidens karwei, dat hem goed 

afging, want hij voelde zich door de week beter thuis in de kerk dan op zondag. Daarna 

waren de rollen weer opgehangen, met een lappendotje vol grijs krijt ingewreven zodat 

de letterstipjes zichtbaar achterbleven op het inmiddels opnieuw geverfde dofzwarte 

paneel.  

“Vertel me eens wat, blijft het mooi weer of gaat het regenen?” vroeg hij. 

“Luister je nooit naar de radio, lees je geen krant, kijk je geen televisie?”  

“Dat wel, maar jij zégt het allemaal zo mooi,” zei hij, “het lijkt wel zíngen. Klinkt veel 

beter dan dat taaltje wat ze hier spreken. Volgens mij kom je uit Brabant,” zei hij. 

“Hoe kom je daar nou bij?” 

Hij wees naar het bord met de lijst van predikanten die in Reggelo gestaan hadden, met 

de plaatsen vanwaar ze gekomen waren en waarheen ze waren vertrokken. Ds. Ringers 

kwam van Deurne, hij had hier nu 8 jaar gestaan.   

“Tot vanmiddag!” zong Lisa.  

Ze ging met het dienblad terug, de pastorie in. “Wat bleef je lang weg?” riep haar 

moeder vanuit de keuken.  

Lisa’s vader kwam thuis. Huisbezoeken afgelegd. Hij had nog net de vraag opgevangen, 

knikte veelbetekenend en zei: “Het lijkt me dik an, met die Riemersma. Leuke vent, 

trouwens. Weet veel  van de cultuur. Kom je niet vaak meer tegen, vandaag de dag. Wat 

eten we?” 
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Riemersma kauwde intussen in een kerkbank een paar boterhammen weg, lezend in het 

jubileumboekje dat op de lectuurtafel lag. Plaatselijke kerkgeschiedenis, doorspekt met 

anekdotes. De luidklok in de toren kwam uit Friesland, was van 1312, stokoud dus, de 

oudste luidklok in de brede regio, was door de Duitsers uit de toren getakeld, aan de 

binnenkant van de mantel was een “P” geschilderd, wat aangaf dat het hier om een 

Prüfungsexemplaar ging. Vn bijzonder monumentale waarde en ze was daarom misschien 

gespaard gebleven voor de smeltovens van het Herrenvolk. Hij ging meteen maar een 

kijkje nemen. Er hing achter het orgel een stalen klimrek naar de eerste verdieping, waar 

het antieke uurwerk nog stond, een wirwar van tandwielen, een forse slinger en een 

trommel, maar het deed geen dienst meer, een computerkastje regelde nu de tijd en het 

slagwerk van de klok. Een lange ladder bracht Riemersma naar de tweede verdieping, en 

dan was er nog weer een lange, smalle ladder naar een luik, dat, opengeklapt, toegang 

gaf tot de ruimte waar de klok hing. Veertig meter boven het maaiveld, had het 

jubileumboekje vermeld, al viel er niet veel meer te maaien met al dat gewapend beton. 

In de duizelingwekkende diepte zag hij de drie ladders in elkaars verlengde staan. Voor 

de galmgaten zat kippengaas, om vogels buiten te houden. Het gaf een mooi doorkijkje, 

aan de noordkant fietsten kleine mensjes over de Dorpsstraat, aan de oostkant was het 

dak van de pastorie en in de tuin erachter zag hij Lisa op een bankje in de zon zitten, 

tikkend op een laptop. 

De klok moest inderdaad wel heel oud zijn. Aan de onderkant twee primitieve 

touwranden als versiering, en een de bovenkant weer twee touwranden met daartussen 

een Latijns opschrift. “NICHOLAVS ME FECIT TEMPORIBUS DOMINI SASCHERI ANNO 

MILLENO TRECENTENO DVO DENO”. Nicolaus maakte mij in 1312 ten tijde van heer 

Sasche, zoiets.  Er waren diagonale, scherpe lijnen in de mantel gekerfd, om boze 

geesten te misleiden, alweer volgens dat boekje. Riemersma ging op zijn rug liggen en 

verschoof zich tot hij binnen in de mantel kon kijken. Inderdaad, een witgekalkte letter 

“P”. Op dat moment sloeg de klok half twee, een oorverdovend geluid. Riemersma 

krabbelde beduusd onder de klok vandaan en richtte zich weer op. Hij keek weer naar 

Lisa die iets op een tablet tikte. Werd dat wat? Mooi meisje….  

 “Lisa….!!!!” riep hij. Lisa probeerde omhoog te kijken, tegen het zonlicht in, en zwaaide 

op goed geluk, sloot de laptop, liep naar de kerk en even later hoorde Riemersma diep 

onder zich gestommel op de ladders. En daar was ze, licht hijgend van al dat geklauter 

en ze keek nieuwsgierig naar de klok, die ze acht jaar had horen luiden zonder te weten 

waar de klepel hing. Ze las de letters, liet haar vingers over de schuine krassen gaan en 

schrok zich wezenloos toen de klok weer sloeg, twee maal. Ze stapte weg van het geluid, 

wankelde even en tuimelde achterover in de meedogenloze ruimte, twee ladders langs en 

bleef roerloos liggen terwijl het beton rood kleurde. Riemersma liet zich bijna van de 

ladders naar beneden glijden in plaats van tree voor tree af te dalen.  

“Nee, nee nee, God o God nee…!” Hij knielde naast Lisa en streelde haar gezicht, 

snikkend als een kind.  

 

Vijf dagen later kreeg Lisa een plek diep in de aarde.  

 

Pas weken later was Riemersma weer in staat het karwei te voltooien. Op het 

rechterpaneel werd de Nederlandse Geloofsbelijdenis vernieuwd. Het schilderen verliep 

wat langzamer toen hij bezig was met de woorden “de wederopstanding des vlezes en 

een eeuwig leven.”  
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Toen het helemaal af was beklom hij opnieuw de ladders. Hij wachtte tot de klok weer 

geslagen had, dook onder de bronzen mantel en kraste met een scherpe priem de naam 

Lisa aan de binnenkant. Daarna schilderde hij de letters in goudverf over.  

Bij de laatste letter drong zich de gedachte op of wat hier gekerfd werd ooit 

gezien zou worden. Maar de naam zou elk half uur over de essen kriskras verspreid 

worden en wel degelijk gehoord…  

 

Toelichting over het historisch gehalte: De klok is van 1312, hangt in de toren  van 

de dorpskerk in Enter (“Reggelo”), kwam ca. 1845 vanuit Sneek naar Enter, door 

bemiddeling van Ter Horst, die in Sneek een houthandel had. Zijn broer, Auke ter Horst 

uit Rijssen (van de jutefabriek)  was getrouwd met een dochter van een klokkenmaker 

Napjus uit Sneek, vandaar de relatie. Het is de oudste klok van Overijssel. Het opschrift 

is getrouw weergegeven. De diagonale krassen zijn duidelijk zichtbaar. Nicholaus was 

een monnik die klokken goot in o.a. Hoogebeintum, Roodkerk en Langendijk bij 

Appelscha. Die klok is van 1300.  

Het restaurerend schilderen van panelen is met uitgelegd door Marnix Pietersma, 

voorheen decorateur, dat karwei werd in de Noorderkerk in Rijssen onlangs nog op 

dezelfde manier voltooid door ene Seppenwoolde, ook links de Tien Geboden en Rechts 

de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Er hangen in genoemde dorpskerk twee borden onder 

het orgel, waarop de namen van komende en gaande predikanten vermeld zijn. De 

recente predikant is niet  ds. Ringers, en komt niet uit Brabant, maar uit Zeeland, heet 

Bevelander en staat er nu 3 jaar. Er zijn drie dochters in de pastorie maar daar zit geen 

Lisa bij. 

De ladders naar de toren (niet 40 meter hoog) waren op een gegeven moment zo 

gammel dat een werknemer van Gemeente Wierden, die de nationale vlag wegens een 

verjaardag in het Koninklijk huis wilde ophangen, door een van de treden stapte. Ze zijn 

inmiddels vervangen door nieuwe exemplaren.   

Omdat ik nu in Frankrijk zit en van daaruit het verhaal inzend, kan ik helaas geen foto’s 

meesturen van de klok en het opschrift….  


