
Kunstenares en schrijfster 
Jannie Regnerus schreef in 
2010 haar eerste roman De 

ent, nadat ze al eerder reisboe-
ken over Japan en Mongolië had 
gepubliceerd. De ent viel op door 
de atmosferische beschrijvingen 
van de relaties in een platte-
landsgezin. 

Het is een bekende setting, de 
laatste jaren weer populair door 
schrijvers als Gerbrand Bakker en 
Franca Treur. Wat Regnerus’ aan-
pak bijzonder maakte, was onder 
meer haar onmiskenbaar eigen 
stijl die veel barokker is dan die 
van de andere twee auteurs. 

Haar nieuwe boek Het lam is op 
dezelfde manier gebeeldhouwde 
manier vormgegeven maar speelt 
in een stads decor en heeft ook 
een intensiteit die het debuut nog 
niet had. We kijken mee met Cla-
rissa, een jonge moeder die wordt 
geconfronteerd met het feit dat 
haar zoontje Joris kanker krijgt. 

Terwijl je als lezer niet weet 
of het jongetje weer beter wordt, 
legt Regnerus met filmische pre-
cisie allerlei verbanden tussen 
wat moeder en zoon overkomt, 
en het lijdensverhaal zoals dat 
een plaats heeft in de christelijke 
traditie. ‘De wereld achter het 
raam leek een schilderij waarvan 
de verflagen net waren aange-
bracht, een kleurexplosie die Het 
Lam Gods in herinnering riep, het 
altaarstuk van de gebroeders Van 
Eyk in Gent dat Clarissa als kunst-
student een aantal keren had be-
zocht.’

Op één of andere manier lijkt 
die oude voorstelling relevant 
te zijn. Wanneer Joris wordt be-
straald, moet Clarissa denken aan 
de heiligenbeelden die ze in Italië 
heeft gezien en die je bij inworp 
van wat geld korte tijd in het 
licht mocht zien staan. ‘Het felle 
licht verloste de afgebeelde hei-
ligen voor even uit hun klamme 
duisternis, zestig seconden lang 
scheen het verwarmende licht op 
hun craquelé huid en misschien 
wel dieper, als bestraling op hun 
zieke ingewanden, om na een 
exact een minuut met een koude 
klik weer te doven.’

Er verschijnen nogal wat boe-
ken over kanker, maar deze valt 
op door de manier van vertellen 
en dan met name door de liefde-
volle bejegening van de zieke. 
De moeder ziet door alles heen 
de waardigheid van het kind, in 
al zijn rafeligheid ziet ze juist 
nu een heilige in hem, en van 

de weeromstuit word je als lezer 
meegenomen in die manier van 
kijken. 

Schouwspel
Het is precies die hartverwar-
mende blik die van Het lam een 
ontroerende leeservaring maakt. 
De christelijk opgevoede lezer zal 
in de moeder, die op Eerste Paas-
dag eitjes strooit in het bos, tien 
meter voor haar zoekende zoon-
tje uit, iets van God zien die ons 
voorgaat in de tijd. 

In die eenvoudige symboliek 
doet het werk van Regnerus den-
ken aan de gedichten van Willem 
Jan Otten, waarin het christelijk 
geloof op een zelfde, speelse ma-
nier wordt benaderd.

Ondertussen wordt het leed 
nergens gebagatelliseerd. Naast 
een extra band, zorgt de ziekte 
ook juist voor afstand tussen 
moeder en zoon, en afstand tot de 
leedloze buitenwereld. ‘Het went 
niet om te zien hoe de volwasse-
nen huiveren bij zijn aanblik en in 
een reflex hun eigen kind oppak-
ken, optillen en dicht tegen zich 
aanklemmen, de greep op hun 
kinderhandjes verstevigen, zich 
omdraaien en Joris nakijken.’

Moeder en zoon zijn een 
schouwspel geworden, tegen wil 
en dank, net zoals Jezus aan het 
kruis dat ooit was. Dat zorgt ook 
voor verwijdering tussen hen. 
‘Wanneer ze hem op de bagage-
drager wil hijsen, slaat hij geïrri-
teerd haar armen weg en klautert 
eigenhandig achterop. Daar gaan 
ze, zodra ze ver genoeg van het 
plein verwijderd zijn, slaat hij zijn 
armen om haar middel en vlijt hij 
zijn hoofd tegen haar rug.’

Veel boeken over kanker krij-
gen toch iets larmoyants, iets van 
een eendimensionale klaagzang, 

maar dat is niet het geval met Het 
lam. De warmte die het perspec-
tief van de moeder afgeeft, komt 
ook doordat ze blijft zoeken naar 
tekens van hoop. 

‘De grootste ontdekking is de 
gouden windhaan op de kerkto-
ren van de remonstrantse kerk. 
Wanneer je de haan met het blote 
oog bekijkt, is hij niet veel meer 
dan een flikkering in de verte 
maar door de lens van de teles-
coop is hij beeldvullend groot en 
zie je zijn scherpgesneden con-
touren, de pront geheven kop 
met kam en de volle staart. (…) 
Aan uit, aan uit, een geheimzin-
nige fonkeling, een seincode in de 
duisternis. Nu de haan zo dichtbij 
is, is het net alsof ze hem op zijn 
draaipunt kan horen knarsen en 
de dingen die haar al jaren omrin-
gen, vanavond pas voor het eerst 
echt ziet.’ 

Zo wordt het verhaal conse-
quent in haarscherpe beelden 
verteld, met liefde voor kunst en 
aandacht voor dat extra perspec-
tief dat een geloofstraditie kan 
meegeven. 

Het is niet toevallig dat zoon-
tje Joris (wiens naam aan Sint Jo-
ris en de Draak refereert) aan het 
eind van het boek met zo’n haan 
wordt vergeleken. Zijn hachelijke 
lot lijkt een teken te zijn: in hem 
licht iets op van wat mensen zijn, 
wat leven is, kwetsbaar, en schit-
terend.

Nels Fahner

Jannie Regnerus, Het lam, Uitg. Atlas 
Contact, € 16,95

  

Het beeld van het Lam 

Gods lijkt jonge kun-

stenaars nog altijd 

veel te zeggen. Naast 

de elders in dit blad 

besproken film Gods 

Lam is er de indruk-

wekkende kleine 

roman Het lam, dat 

eveneens het oude 

verhaal in een actuele 

context plaatst.

Schrijfster Jannie Regnerus maat 
indruk met Het lam

Pieter Both: God begint klein. Bijbelse wijsheden 
over kinderen
‘Ruzie maken is gezond voor kinderen. Ze leren 
er veel van’. Zo begint Boths stukje over Ismaël en 
Isaäk. Both verbindt een anekdotische benadering 
van opvoeding op een boeiende manier met bijbel-
uitleg.
Uitg. Buijten en Schipperheijn Amsterdam, € 13,90 

Ad van Nieuwpoort, Marco Visser: Tegengif. 
Profetische berichten uit 1 & 2 Koningen
Een fris en enthousiasmerend boek dat diepgaande 
exegese paart aan een toegankelijke manier van 
schrijven, waardoor types als Elia en Achab een her-
kenbaar gezicht krijgen. Tegengif wil een positieve 
levensoriëntatie bieden in tijden van crisis.
Uitg. Skandalon, € 14,50

Van Oorschot Poëziekalender 2014
Een bloemlezing uit de Nederlandse poëzie, aange-
vuld met werk van dichters uit het buitenland. Sa-
mengesteld door Esther Naomi Perquin en Menno 
Hartman. Met een qr-code kunnen smartphone-be-
zitters een geluidsopname beluisteren. 
Uitg. Van Oorschot Amsterdam,  € 15,-

J.A. van den Berg: Evangelie naar Johannes. Een 
dringend getuigenis
Commentaar in acht hoofdstukken op het Johannes-
evangelie. Elk hoofdstuk begint met een vraag, om 
over na te denken, gevolgd door ‘uitleg’ en ‘lijnen 
naar ons leven’. Ds. J.A. Van den Berg is IZB-predi-
kant van de Martinikerk Groningen. 
Uitg. Boekencentrum Zoetermeer, € 9,90

Postille 65 (2013-2014)
Na 65 jaar zet Uitgeverij Boekencentrum een punt 
achter de Postille-reeks met preekschetsen voor elke 
zondag. Volgend jaar volgt wel het platform www.
preekwijzer.nl. Deze laatste aflevering van Postille be-
vat naast preekschetsen artikelen over moderne me-
dia, preken in een verpleegtehuis en voor studenten.
Uitg. Boekencentrum Zoetermeer, € 19,90

Boeken

Literatuur Top 10

1 (-) S. de Jong: Doornse 
Levenskunst (Kok, 

 € 14,95)

2 (-) J. Dekker, Profetieën van 
Jesaja (Boekencentrum, 
€ 9,90)

3 (-) Kees de Ruijter, Horen 
naar de stem van God 
(Boekencentrum, 

 € 25,90)

4 (-) Tim Keller, Bevrijd van je 
zelf (Van Wijnen, € 4,95) 

5 (-) C. A. Schwarz, De nieuwe 
gaventest (Gideon, 

 € 12,50)

6 (9) S. Young, Dicht bij Jezus 
(Gideon, € 16,95)

7 (-) D. Robertson, Brieven aan 
een atheïst (Vuurbaak, 

 € 4,95)

8 (-) Rico Tice, Christianity 
Explored (Vuurbaak, 

 € 7,50)

9 (-) Ruard Ganzevoort, Spe-
len met heilig vuur (Ten 
Have, € 6,95)

10 (-) Reinier Sonneveld, De 
stilte van God (Buijten en 
Schipperheijn, € 17,90)

Bron: Boekhandel Riemer
www.boekhandelriemer.nl
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Joris wordt vergeleken met de haan op een kerktoren. Foto 
Wikicommons

Christelijk Weekblad  Nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland 4 oktober 2013


