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Leeuwerik
Job Degenaar
Ik kom uit een familie die eeuwenlang artsen heeft voortgebracht
en was de eerste die dit doorbrak, iets waarvan mijn vader niet
erg gecharmeerd was. Hij was niet alleen zeer gerespecteerd huisarts van een grote praktijk, maar ook secretaris van de Landelijke
Huisartsenvereniging, zat in diverse ziekenhuisbesturen, gaf les
aan verpleegsters, was nauw betrokken bij de regionale EHBO en
was voor de kerkgemeenschap waartoe hij behoorde voorganger
en actief lid. ‘Churchill sliep ook vier uur’ was zijn adagium. Zijn
overbelaste leven was voor zijn kinderen niet erg aantrekkelijk ter
navolging. De praktijk ging over naar een beginnende collega.
Dat ik, laverend tussen Gitaar Klassieke muziek aan het Conservatorium en Neerlandistiek, uiteindelijk besloot mijn bijdrage te leveren aan het gezond maken en houden van de taal, zowel literair
als taalkundig, deed aan zijn teleurstelling niets af. Het duurde
lang voordat hij mijn inbreng in de maatschappij begon te waarderen, iets wat ongetwijfeld, naast aangeboren astma en allergie,
mijn onzekerheid en introversie voedde.
Ik veranderde van ziekelijk jongetje tot, zes decennia later, gezonde jong-bejaarde dankzij een stabiele en redelijk gezonde levenswijze en heb mijn sterke kanten goed weten te benutten en
de zwakke aardig weten te ontwijken. Als dichter, neerlandicus en
mensenrechtenactivist ― pur sang, kan ik zeggen, nu ik geen lessen meer geef – heb ik mijn weg gevonden.
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Die lessen gaf ik overigens met bijzonder veel plezier, ruim vijfendertig jaar lang, aan voornamelijk hoger opgeleide volwassenen,
afkomstig uit een mer à boire van andere culturen. Het heeft me
altijd geboeid te zien hoe mensen in de gegeven omstandigheden
zich staande houden en zich daarin en daaruit ontwikkelen. Dat
was al het geval toen ik als kind op een internaat zat dat grotendeels bevolkt werd door jongens uit veelal overzeese landen.
Destijds besefte ik ook al dat muziek en literatuur grote bindende
factoren konden zijn tussen mensen. Die twee instrumenten gebruik ik nog altijd, ook nu ik, net als mijn respectabele vader, afscheid heb genomen van iets wat mijn leven tot nu toe grotendeels bepaalde.
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* * *
Op een van mijn literaire ontdekkingstochten in het verleden ontmoette ik een zekere Simon Buschman, een rijzige gestalte met
zwarte krullen en goedlachse ogen; vermoedelijk voor het eerst
tijdens een literaire bijeenkomst in Hilversum, midden jaren tachtig, georganiseerd door de uitgever Wim Simons. Hij woonde toen
in Amsterdam, was maatschappelijk breed ontwikkeld en schreef
daarentegen op de vierkante centimeter: in haiku’s. Een bloemlezing, Haiku – een vroege pluk, door hem samengesteld, had het
licht gezien. Daarin staat ook een haiku van mij.
Het mooist is Boeddha
achter de vlammende kaars
bij de narcissen
Ik weet dat ik voor mijzelf als dichter net mijn haiku-fase had afgesloten. Achteraf beschouwd is de haiku altijd in mijn werk gebleven, als essentie, kern van alle dingen. Met Simon raakte ik
bevriend.
* * *
Het is tijd voor een nieuwe fase waarin ik ongetwijfeld de poëzie
en de muziek trouw zal blijven en maatschappelijk onrecht wil blijven bestrijden, net als, tot op het laatst, mijn vader toegewijd bleef
aan zijn passie voor de geloofsgemeenschap.
Vanaf 2017 ben ik voorzitter van een uniek, wereldwijd opererend
noodfonds, PEN Emergency Fund – PEF.

Dit noodfonds is in 1971 opgericht door schrijver A. den Doolaard.
Het fonds biedt hulp aan ernstig vervolgde schrijvers en journalisten, al dan niet in ballingschap, die door de uitoefening van hun
beroep in acuut gevaar zijn gekomen. Met een eenmalige toelage
kunnen zij zichzelf (en in bijzondere gevallen hun familie) in een
noodsituatie handhaven, bijvoorbeeld wanneer ze direct het land
moeten ontvluchten of na mishandeling dringend medicatie nodig
hebben. Jaarlijks worden over de hele wereld gemiddeld 30 tot
35 schrijvers geholpen. Ik voel me bevoorrecht om ook dit werk
te mogen doen. Voor wie meer over het fonds wil weten:
www.penemergencyfund.com
Intussen, zingend ga ik mijn weg. J.C. van Schagen, 1891-1985,
zou hieraan toevoegen: ‘Ik ga maar en ben’.
Alle geluid
droeg de leeuwerik
in zijn eentje boven de wei
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