
De Japanse taal kent geen leestekens 
zoals wij die kennen. Toch duiden 
ook zij rustpauzes of een uitroep 
aan in hun haiku’s. Dat gebeurt 
door zogenaamde snijwoorden: spe-
ciale woorden die een soort pauze 
aangeven en tegelijk iets zeggen 
over wat ervoor staat of erna komt. 
Een van de belangrijkste snijwoor-
den is ya. Al we ya in een woorden-
boek zouden omschrijven, zou er 
bijvoorbeeld dit kunnen staan:

ya (het; o; meervoud: ya’s; als uit-
drukking wordt ya altijd achter een 

zin gezet) [van het Japanse snijwoord 
ya in haiku] 1 rustpunt, adempauze 
2 wat betreft, wat ik nu toevallig zag 
3 weet je 4 daarover ga ik het heb-
ben 5 (als uitdrukking van respect 
voor wat men zag) ach, kijk, o, ja

Interessant om weten over dat snij-
woord is nog dat de moren ervan 
meetellen in de telling van het totale 
aantal moren in een haiku. Ook dat 
is een verschil met de haiku bij ons: 
leestekens tellen niet mee als een 
lettergreep, waardoor onze haiku’s 
letterlijk langer zijn.

 het woord ya kom je heel vaak in oude Japanse hai-

ku’s tegen. Het is wat men een snijwoord noemt, in onze taal min 

of meer te vergelijken met een leesteken. Ya duidt in een haiku een 

rustpauze aan, maar heeft ook een inhoudelijke betekenis: dat is 

wat ik zag. Of hoorde. Of nog: daarover ga ik het nu hebben. 

 

Wat ik nu zag

Met zijn vijf vingers

op de gloednieuwe tafel.

Zijn eerste haiku.
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Over de haiku valt heel 
veel te vertellen. Weetjes, 
persoonlijke visies, hoe je een 
haiku dieper kunt lezen, enz. 
Vanuit het Huis van de Haiku 
willen we graag deze bijzon-
dere vorm van poëzie een 
ruim klankbord geven en hem 
opnieuw de status bezorgen 
die hij in het begin had: als 
poëzie van het volk, die je 
anders naar de doodgewone 
dingen laat kijken en je weer 
verwonderd laat zijn over de 
alledaagse realiteit én de na-
tuur. Haiku is de poëzie van 
de glimlach en de glimlach 
is de lach van de ziel. Dieper 
kun je een mens niet raken. 
Daarom dit magazine: een 
maandelijkse neerslag van al 
het boeiends en moois dat 
haiku ons in het verleden én 
vandaag te bieden heeft.

g e e r t  d e  ko c k e r e
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Zij geeft haar geuren
ook aan de hand die haar brak;

pruimebloesemtak.
chiyo-ni

quote

Neem uw haiku 
duizendmaal
op de lippen.

[ matsuo bashõ ]

Heb je je ooit al  afgevraagd 
waarom wij een haiku op drie 
regels schrijven? Welnu, het is 
gewoon een afspraak geweest! 
In Japan, het land van de haiku, 
kalligrafeert men een haiku 
doorgaans op één of meerdere 
(het aantal speelt er geen rol) 
verticale lijnen, al dan niet 
vergezeld van een eenvoudige 
penseeltekening. Als men er 
de haiku drukt, doet men het 
doorgaans op één horizontale 
lijn. Waarom dan bij ons op 
drie lijnen?

UITGEVERS

Toen men in het westen de eer-
ste haikuvertalingen wilde pu-
bliceren, hadden de uitgevers 
schrik dat de lezers de haiku 
op één horizontale lijn niet als 
een gedicht, als poëzie zouden 
zien of herkennen. Wij waren 
immers vooral lange gedichten 
in versvorm gewoon. En dus 
sprak men af dat de haiku vol-
gens zijn natuurlijke metrum 
van 5-7-5 op drie regels zou 
worden gezet. Zo zou de lezer 
dat kleine gedicht misschien 
toch als poëzie ervaren.

Kaga no Chiyo werd geboren in 
Matto in 1703 als dochter van een 
lijstenmaker. Zij begon op haar 7de 
haiku’s te schrijven en op haar 17de 
was ze al een populaire haikudich-
teres. Haar leraren waren leerlingen 
van Bashõ geweest en Chiyo bleef 
trouw aan zijn stijl, al heeft ze wel 
een eigen, gevoelige stijl ontwik-
keld, die vaak een verrassende kijk 
op de gewone dingen geeft. Haar 
meest bekende haiku is:

~

Oh! Morgenglories!
Mijn emmer is gevangen;

ik vraag om water.

~

De haiku ontstond nadat Chiyo op 
een morgen zag dat de snelgroeien-
de bloemen om haar emmer heen 
groeiden. Om de bloemen – die 
maar één dag bloeien – niet te be-

schadigen, besloot ze dan maar om 
water bij de buren te halen.
Op haar 25ste trouwde Chiyo met 
de bediende van een samoerai. Hij 
overleed toen ze 26 was en een jaar 
later overleed ook haar enige zoon-
tje. Een gevoelige haiku die ze naar 
aanleiding van het overlijden van 
haar zoontje schreef, is deze:

~

Tot hoe ver van hier
zou mijn libellenvanger

vandaag zijn gegaan?

~

Ze is niet hertrouwd, maar wijd-
de zich helemaal aan de studie en 
het schrijven van haiku’s. Op haar 
52ste besloot Chiyo boeddhisti-
sche non te worden. Toen werd haar 
naam Chiyo-ni. Ni achter een naam 
wijst op een kloosterlinge. Chiyo-ni 
overleed in 1755.

 zijn er in het verleden ook bekende, Japanse vrou-

welijke haikudichters geweest of was dichten uitsluitend een man-

nenzaak? Ja hoor, er zijn belangrijke, vrouwelijke haikudichters 

geweest. De bekendste is ongetwijfeld Chiyo-ni, die heel wat won-

dermooie haiku’s heeft geschreven.

 

chiyo-ni
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Schrijf eens een gedicht! Hoe moei-
lijk is dat niet voor een kind. Wat is 
dat, een gedicht? En hoe begin je 
eraan? Moet een gedicht rijmen? 
Hoe lang moet mijn gedicht zijn, 
juf? Met haiku gaat het anders: er is 
om te beginnen een stevige houvast, 
een kader, dat al heel veel afbakent, 
waardoor de kinderen zich vooral 
op de inhoud kunnen focussen. Na 
een korte introductie over wat een 
haiku kan zijn en een paar kleine  
trucjes om snel in de juiste sfeer te 
komen, gaan de kinderen in kleine 
groepjes tijdens een workshop zelf 
aan de slag. Op die manier praten ze 
ook over poëzie.

WOORDENSCHAT

Naast een uitstekende oefening in 
het ‘verdichten’ (een haiku met zijn 
slechts drie regels verplícht je om 
te verdichten, de essentie van poë-
zie), is haiku ook heel geschikt om 
de woordenschat te verrijken. Want 
vaak past een gedachte niet meteen 

in de 5-7-5-structuur en moeten de 
kinderen samen op zoek naar an-
dere woorden voor hetzelfde. Tot 
ze iets vinden dat wel past in de 
5-7-5-regel. Of ze moeten de struc-
tuur van de zin omkeren, ook een 
belangrijk element in poëzie. Daar-
naast leren ze zich iets voorstellen. 
Want haiku schetst steeds een ta-
fereel. Een mooie vorm van poëzie 
voor kinderen dus.

~

We zijn op het strand,
maakten samen een sneeuwman.

En zijn hoed vaart weg. (3de lj.)
--

Op het bloemenveld,
een dik roze varkentje.

Met een bloem als staart. (5de lj.)

~

➽ Meer over haiku en kinderen lees 
je achteraan in het A-viertje, een pa-
gina die je telkens los kunt bewaren.

 geen betere poëzie voor kinderen als de haiku, zowel 

om te lezen als introductie in wat poëzie is als om te schrijven. Met 

het Huis van de Haiku houden we regelmatig haikuworkshops voor 

kinderen in scholen. De resultaten kunnen soms perfect in een bun-

del met haiku’s voor volwassenen. 

 

haiku en kinderen
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Tijdens het dweilen,
de voetstappen van mijn zoon
achtervolgen hem.

Het font waarin het logo ya 
(woordteken) van dit magazine 
is gezet, is de Lato. De letter 
werd ontworpen door Łuk-
asz Dziedzic uit Polen. ‘Lato’ 
betekent in het Pools ‘zomer’. 
Łukasz wilde graag een font 
ontwerpen dat in gebruik in 
een volle tekst tamelijk open 
en luchtig oogde, maar tegelijk 
bij grote letters, zoals in titels, 
iets origineels had.

VERTROUWD

Uitvergroot geven de letters 
inderdaad hier en daar bijzon-
dere rondingen. Kijk maar 
naar de bovenste eindpunten 
van de letter y in onze ya. Of 
het onderste eindpunt van de 
a. De ontwerper gebruikte 
klassieke proporties, in het 
bijzonder voor de kapitalen, 
zodat het font vertrouwd, 
harmonieus en elegant over-
komt. De half afgeronde 
details geven de Lato dan weer 
een gevoel van warmte, terwijl 
de strakke structuur de letter 
stabiliteit en ernst geeft. ‘Man-
nelijk en vrouwelijk, ernstig en 
vriendelijk. Met het gevoel van 
de zomer’, zegt Łukasz zelf 
over zijn font. Ya!

de lato

M a n u  S t r a g i e r



Wij tellen onze haiku’s in lettergrepen en de meeste haikudichters houden zich redelijk strikt aan het 
5-7-5 lettergrepenschema. Maar ook het tellen in lettergrepen is net zoals de westerse afspraak om 
een haiku in drie regels te noteren eigenlijk maar een afspraak. Want in oorsprong, in de Japanse 

taal, werkt het heel anders. Daar kent men geen lettergrepen en telt men in moren. Een more is 
echter niet helemaal te vergelijken met een lettergreep. Een more is namelijk de tijdsduur van 

een klank. De meeste Japanse woorden bestaan uit een redelijk eenvoudige afwisseling 
van een medeklinker, een klinker, een medeklinker, een klinker. Daardoor duren hun 

‘lettergrepen’ vrijwel allemaal even kort. Tenzij bepaalde klanken, die dan voor 
twee moren tellen. Ook de snijwoorden (zoals ya) tellen er mee als moren. Bij 

ons verschilt de duur van de verschillende lettergrepen echter heel sterk. 
Vergelijk de lettergreep ‘herfst’ maar eens met ‘ik’. Beide maar één 

lettergreep, maar wat duurt ‘herfst’ zoveel langer! In Japan 
zouden dat meerdere moren zijn. Daardoor duren 

onze haiku’s doorgaans langer dan de 
Japanse haiku’s. 

de naam haiku
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Strikt genomen bestond de ‘haiku’ 
nog niet in de tijd van Bashõ. Wel 
schreef Bashõ korte gedichten, vaak 
als aanvulling van een reisverslag of 
als begin van een langer kettingge-
dicht. Het openingsvers van 5-7-5 
moren werd een hokku genoemd. 
Langzaam raakten die lange ket-
tingverzen echter in onbruik. Tot 
Masaoka Shiki er via een nieuwe 
visie ook een nieuwe draai aan gaf 

en het kleine gedicht heel populair 
werd. Shiki verliet het pad van de 
haikai no renga (gezamenlijk ge-
schreven kettingverzen) en schreef 
losse, op zich staande hokku’s. Te-
gelijk stelde hij voor om zo’n losse 
hokku voortaan een haiku te noe-
men. Dat was een afkorting van de 
zin ‘haikai no (renga no) ku’ wat let-
terlijk betekent: geestig gekoppeld 
vers (van een haikai).

Shiki vond dat een haiku ondanks 
zijn beknoptheid toch de dieperlig-
gende gevoelens van de moderne 
mens konden uitdrukken. Net zo 
goed als de roman dat deed. Daar-
mee maakte hij van de haiku een 
volwaardig literair genre. De ge-
dachte voordien was dat een haiku 
slechts een hulpmiddel was om de 
verlichting te bereiken, geen kunst 
op zich.

IMPRESSIONISME

Shiki spiegelde zich voor zijn nieu-
we visie graag aan de Franse im-
pressionisten en aan het schilderen 
en plein air: een haiku als een tafe-
reeltje dat een gevoel oproept.

 waar komt de naam haiku vandaan en wie 

bedacht die naam? Het was Masaoka Shiki die eind de 19de eeuw 

tijdens een grote hervorming van de Japanse poëzie de haiku voor-

goed op de kaart zette en er de naam haiku voor bedacht.

 

klankduur
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DIY

Op zoek naar een originele manier 

om iemand een wens te bezorgen? 

In de DIY-afdeling van het Huis van 

de Haiku ontwierpen we daarvoor 

het Haikuschuitje. Weet jij nog hoe 

je een eenvoudig papieren bootje 

moet vouwen uit een rechthoekig 

stukje papier? Wel dan: via de pdf 

die je hieronder kunt downloaden, 

kun je volgens de aangeduide pas-

kruisen een voorgedrukt A6-pa-

piertje snijden en zo’n klassiek bo-

tje vouwen. Op de boeg maakt een 

voorgedrukte haiku de ontvanger 

er attent op dat er een wens in 

het ruim van het schip zit. Hij of zij 

moet dan het bootje openvouwen 

om je wens te vinden. Wie creatief 

wil zijn, kan het bootje versieren. 

Op zijn of haar wijze.

•

HAIKUSCHUITJE DOWNLOADEN

Door de eeuwen heen zijn 
er heel wat haikuscholen 
geweest die elk volgens hun 
visie een eigen definitie aan 
de haiku gaven. Ook met ya 
hebben we onze eigen definitie 
of codex van de haiku.

YA-CODEX

De inhoud primeert in haiku 
en is een flits die een uniek 
moment uit het reële leven 
belicht en qua stijl heel geva-
rieerd kan zijn, zoals ook het 
leven zich gevarieerd aandient. 
Het haikumoment moet 
gezien worden als het mo-
ment waarop men dat unieke 
beseft, waardoor een haiku 
ook achteraf geschreven kan 
worden. De flits is poëtische 
waarheid en hoeft niet echt te 
zijn gebeurd, maar moet wel 
waar kunnen zijn. Een haiku 
zet de lezer zo snel mogelijk 
op de juiste plek en het juiste 
tijdstip en de dichter mag met 
zijn commentaar of waarde-
oordeel niet in de weg lopen. 
Een haiku is het mooist als 
er een diepere betekenis in 
gelezen kan worden en iets 
over de mens zegt. De taal in 
een haiku moet eenvoudig en 
zo mooi mogelijk zijn met veel 
aandacht voor de juiste woor-
den op de juiste plek. Woord-
spelingen zijn delicaat en 
mogen slechts subtiel worden 
gebruikt, dubbele betekenis-
sen zijn aan te moedigen op 
voorwaarde dat ze niet opval-
len of botsen met de rest van 
de inhoud. Qua vorm houdt ya 
vast aan de 5-7-5-notatie als 
een vorm van spelen en een 
uitdaging die de dichter dwingt 
om zijn onderwerp nauwer te 
bekijken en te beschrijven.

definitie
 Bij het schrijven 
van een haiku (ook bij het le-
zen trouwens) kan het weleens 
helpen om de haiku te zien als 
een brilletje om anders naar 
de doodgewone dingen om je 
heen te kijken. Want dat is in 
wezen wat een haiku doet: je 
anders laten kijken naar wat 
je al kent, maar misschien nog 
nooit zo zag.

SOORTEN

En je kunt verschillende soor-
ten brillen maken:  een leesbril 
om scherper te zien wat door 
de tijd of de gewenning vaag is 
geworden, een zonnebril om 
iets eens gekleurd te bekij-
ken, een vergrootglas om de 
piepkleine dingen waaraan 
je normaal voorbijstapt uit te 
vergroten en weer verwonderd 
te zijn of een verrekijker om 
dingen die veraf zijn plotse-
ling van dichtbij te zien. En 
net zoals bij een echte bril 
zou je kunnen zeggen dat ook 
de montuur belangrijk is, dat 
de haiku ook vormelijk mooi 
moet zijn en klinken.

zogezegd
Aan een haiku kun je 
blijven werken en is pas 
af wanneer je dood bent, 
wordt weleens gezegd. Ook de 
grote Japanse haikumeesters 
zoals Bashõ bleven jarenlang 
op sommige haiku’s door-
wroeten en ze aanpassen. 
Regelmatig verschenen bijge-
stuurde versies in hun uitgaves.

TIP

https://www.huisvandehaiku.com/downloads/Haikuschuitje.pdf


ACTIE
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1-5 januari 2020 • SCHRIJFVAKANTIE • Even op Zeelandse wijze ademhalen bij het 

begin van het nieuwe jaar. Wij van het Huis van de Haiku permitteren ons een korte vakantie 

in de wind, het licht en de luchten van Noord-Beveland en meer bepaald het vissersdorp Co-

lijnsplaat. In alle rust schrijven we er haiku’s. Luisterend naar de wind en de meeuwen.

6 januari 2020 • START INRICHTING VAN HET HUIS • Na een weekje vakantie 

in Zeeland starten we op Driekoningen met de inrichting van het Huis van de Haiku aan de 

Graatakker 11 in Turnhout. Ons eerste bezoek wordt er eentje aan de Kringwinkel van Turn-

hout. Wie een handje wil toesteken, mag ons altijd mailen: info@huisvandehaiku.com.

22 januari 2020 • HAIBUNVOORSTELLING • We zijn ondertussen als haikudich-

ters een beetje kind aan huis in Noord-Beveland. Eerder verscheen de bundel Tussen water 

en land met haiku’s over het eindeloze eiland. Op 22 januari fleuren we met het Huis van de 

Haiku de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Sociéteit Noord-Beveland op met haiku’s. In de 

Rozentuin van Kats brengt Geert De Kockere een live haibun: bij zwart-wit snapshots van het 

eiland vertelt hij een klein verhaal, een anekdote, een filosofische  gedachte om dan telkens te 

eindigen met een passende haiku: Alles wisselt.

30 januari 2020 • HET KLEINE GEDICHT • Op Gedichtendag 2020, donderdag 30 

januari, brengen we in CC Kadans in Wuustwezel onze live performance Het Kleine Gedicht 

naar aanleiding van de uitreiking van de prijzen van de poëziewedstrijd van de gemeente. Bij 

het binnenkomen kunnen de genodigden drie woorden opgeven, waarmee we dan tijdens de 

uitreiking aan de slag gaan om er gelegenheidshaiku’s mee te schrijven. Na de uitreiking mo-

gen ze de uitgetypte haiku’s op een speciaal kartonnetje komen ophalen.

VOLG ONZE ACTIVITEITEN VIA WWW.FACEBOOK.COM/HUISVANDEHAIKU

https://www.huisvandehaiku.com
https://www.huisvandehaiku.com
mailto:info%40huisvandehaiku.com?subject=
https://www.huisvandehaiku.com
https://www.huisvandehaiku.com
https://www.facebook.com/hetkleinegedicht
http://www.facebook.com/huisvandehaiku
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Haiku, een poëtische kindervriend

 Het was een zonnige morgen en iemand
vroeg mij: Is haiku een geschikt poëziegenre voor kinderen?

Ik antwoordde: Ontegensprekelijk!

 Haiku is een ideaal genre om kinderen met poëzie te laten kennismaken en er bestaat geen 
betere poëzie dan haiku om met kinderen van alle leeftijden aan taalverrijking te doen en hen ook 
poëzie te leren schrijven. Door de eenvoud van de taal in veel haiku’s, door de herkenbaarheid van de 
onderwerpen en door de vaak beeldende kracht van een haiku, zijn vele geschikt om ook door kin-
deren te worden gelezen. Misschien dat zij dan niet de dubbele lagen zullen zien of vinden, maar dat 
is geen bezwaar om hen de haiku’s toch aan te bieden. Wellicht zien zij dan in een eerste fase alleen 
de bovenste, oppervlakkige laag: het plaatje, het tafereel. De diepere betekenis vergt een beter begrij-
pend leesvermogen en dat moet worden geoefend. Maar net daarom is het boeiend om hen haiku’s 
aan te bieden: wie al iets meer gewoon is, ontdekt dan vanzelf diepere lagen. Laag na laag kun je op 
die manier kinderen dieper leren lezen. Eenmaal ze dat door hebben, wordt elke haiku een uitdaging: 
zit er nog meer in dan wat ik op het eerste gezicht lees? Zo wordt het lezen van haiku’s een uitsteken-
de ‘oefening’ in wat we begrijpend lezen noemen. Het voordeel is ook dat je de moeilijkheid zelf kunt 
bepalen door de haiku’s in stijgende moeilijkheidsgraad aan te bieden. De keuze is ontzettend groot.

Bovendien trek je met haiku’s ook moeilijke lezers aan. Voor hen is haiku een aantrekkelijk genre: na 
drie regels zijn ze er al ‘van af’. Zonder dat ze het beseffen, gaan ze dan misschien steeds meer lezen, 
haiku na haiku, en ontstaat een onvermoed leesplezier. De korte inspanning die nodig is om een hai-
ku te lezen, is voor kinderen die niet zo graag lezen dus een groot pluspunt.

 Zelf schrijven

Ook haiku’s schrijven met kinderen biedt heel wat mogelijkheden. Schrijf eens een gedicht! is voor elk 
kind een moeilijke opdracht. Hoe begin je eraan? Wáár begin je? Wat is een gedicht? Dat valt niet zo 
makkelijk uit te leggen. Een haiku daarentegen is een heel concreet genre. De afbakening van drie 
regels van 5-7-5 lettergrepen biedt de kinderen een grote houvast. Ze weten wat van hen wordt ver-
wacht. Een kleine inleiding over haiku als een gedicht dat een bijzonder moment dat je ziet of beleeft 
probeert te vatten (wijs op de zintuigen), is vaak al genoeg om de kinderen ook inhoudelijk in de 
juiste richting te duwen. Daardoor is haiku een genre dat vrijwel door elk kind kan worden beoefend 
en al snel tot boeiende resultaten leidt, die vaak zelfs naast haiku’s van volwassenen kunnen staan.

Bovendien is haiku een uitstekend middel om aan taalverrijking te doen. Door het dwingende van de 
lettergrepen zijn kinderen voortdurend verplicht — maar het is een verplichting op speelse wijze — 
om op zoek te gaan naar andere woorden voor hetzelfde. Omdat het ene woord net een lettergreep te 
veel of te weinig telt. Ze leren dus zoeken naar synoniemen, waardoor hun woordenschat vergroot. 
Of ze moeten de structuur van een zin omkeren, in de hoop dat de zin dan wel past in het lettergre-
penschema. Ze leren dus omgaan met taal door de taal binnenstebuiten te keren en de grenzen van 
de taal af te tasten: op hoeveel manieren kun je hetzelfde zeggen? En welke manier klinkt het mooist, 
zegt het best wat ik wil zeggen? Het is een boeiende wijze om met taal en poëzie bezig te zijn.

¶



HAIKUnOTITIES


