
Het Huis van de Haiku is gevestigd 
op de bovenste verdieping van het 
Natuurpunt Museum in Turnhout. 
Het is een riante verdieping van een 
al even indrukwekkend herenhuis. 
Op die bovenste verdieping hebben 
we niet alleen een mooi zicht op de 
stad en de wilde tuin achter het huis, 
we hebben er ook ruime kamers: de 
Huiskamer, de Stille Ruimte en Het 
Helende Woord zijn de belangrijkste. 
In de eerste kamer hebben er in een 
huiselijke sfeer  workshops haiku 
plaats. Daar worden de introducties 
gegeven en de geschreven haiku’s 
besproken. In de Stille Ruimte kun
nen de deelnemers schrijven of in
spiratie zoeken in boeken. Maar ze 

kunnen evengoed door het museum 
met opgezette dieren struinen óf de 
wilde tuin verkennen.

Omdat we vinden dat haiku ook een 
levenswijze is en je er als mens een 
helende werking kunt van onder
vinden, is er ook een therapieruim
te in het Huis: Het Helende Woord. 
Praten, haiku en de natuur kunnen 
heel helend werken.

➽ Meer: www.huisvandehaiku.com

 dit magazine ya is een uitgave van het Huis van de 

Haiku, een literair productiehuis om en rond haiku. Maar het is ook 

een echt huis: een plek om thuis te komen, even halt te houden en 

te gaan zitten. Vandaar de stoel in het logo.  

 

huis van de haiku

Een winterse dag;

voor mij een lege haiku.

Zo wit is het blad.
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Ik ben rijk, heel rijk!  
Want ik heb een persoonlijk 
eilandje, haiku genaamd. En 
op dat eilandje trek ik mij 
graag terug als het rondom 
mij of in mij even te druk 
wordt. Zo goed als meteen 
ervaar ik dan de rust en de 
stilte van mijn eilandje. En 
de schoonheid ervan. Al de 
rest om mij heen verdwijnt 
op de achtergrond en ik kom 
helemaal tot mezelf. Het laat 
mij toe om te relativeren en 
onbelangrijke dingen belang
rijk te vinden. Het eilandje 
maakt mij doorgaans ook vro
lijk. Want haiku  is zo goed als 
altijd een positieve plek om in 
te vertoeven. En wie positi
viteit en schoonheid ervaart, 
wordt ook positief en schoon, 
clean, zou ik haast zeggen. O, 
wat hou ik van mijn eilandje!

g e e r t  d e  ko c k e r e
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Een mandje vol gras
staat in de lentebergen.

maar er is niemand.
masaoka shiki

quote

Haiku neemt zoveel 
mogelijk woorden weg 

tussen zichzelf
en de lezer.

[ r.h.  blyth ]

Een haiku gaat over de na
tuur, een senryu over de mens. 
Zo wordt het weleens bij hoog 
en bij laag gesteld. Maar zo 
simpel is het niet. Een senryu is 
een gelijkaardig gedicht als een 
haiku, qua vorm identiek, maar 
qua inhoud lichtjes anders. 
Een senryu gaat meestal over 
de kleine kantjes van de mens, 
terwijl een haiku heel vaak 
over de poëzie van de natuur 
gaat. Tot zover gaat de regel 
dus op.

AARD

Maar! Ja, maar! Het is niet het 
idee ‘natuur’ of ‘mens’ dat het 
wezenlijke verschil aangeeft 
tussen een haiku en een sen
ryu, het is veeleer de toon van 
het gedicht. Senryu is altijd 
schertsend, lacht of spot met 
iets, terwijl bij haiku het poëti
sche de boventoon haalt. Een 
natuurgedicht dat lacht met 
iets uit de natuur kun je dus 
evengoed een senryu noemen, 
een poëtisch vers over de mens 
een haiku.
Tot slot nog even zeggen dat 
het woord senryu (waterwilg)
komt van de dichtersnaam van 
de dichter die al deze klein
menselijke verzen verzamelde.

Masaoka Shiki werd geboren in 
1867 en stierf in 1902. Tijdens zijn 
korte leven was hij vaak ziek. Toch 
bleef hij al die tijd erg bezield met 
haiku bezig. Of tenminste met de 
hokku, het openingsvers van 575 
moren van de langere kettingge
dichten uit die tijd. Shiki heeft die 
heruitgevonden en meteen zijn de
finitieve naam gegeven: haiku.

~

Regen in ’t voorjaar!
Parasollen hoog en laag

vullen de veerboot.

~

Net zoals zoveel andere haikudich
ters in Japan maakte ook Shiki graag 
schetsen. Op een bepaald moment 
begon hij nieuwe pigmenten te ge
bruiken en was hij verrukt over het 
resultaat. Hij schreef daarover: Zou-
den de goden tijdens het kleuren van al 

het groen en de bloemen zich ook niet 
zo vermaakt hebben?

~

Op ieder eiland
zijn lichtjes aangestoken

in de lentezee.

~

Zijn voortdurende credo was: sha-
sei! Schilderen naar het leven! Hij 
vond dat haiku en schilderkunst 
identieke kunsten waren: haiku’s 
waren de woordelijke uitdrukking 
van de kleurrijke momentopname 
van een schilderij. Aan het eind 
van de 19de eeuw leerde Shiki het 
Franse impressionisme en de plein
airstijl kennen. Shiki vergeleek de 
nieuwe haiku met die schilderijen, 
die letterlijk in de realiteit tot stand 
kwamen en een impressie gaven van 
die realiteit, los van fantasietjes. Zo 
moest volgens Shiki de haiku zijn.

 de haiku overleefde de tijd hoogstwaarschijnlijk 

dankzij Masaoka Shiki, die tot één van de grote vier Japanse haiku-

meesters wordt gerekend, samen met Bashõ, Buson en Issa. Shiki 

zorgde er met een totaal nieuwe visie voor dat de haiku voor het 

eerst als een volwaardige vorm van poëzie en kunst werd aanzien 

en door het volk ook omarmd werd.

 

MASAOKA SHIKI
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Haibun is een apart literair genre, 
waarbij proza en poëzie met elkaar 
worden vermengd. Matsuo Bashõ 
introduceerde het genre voor het 
eerst in een brief aan zijn leerling 
Kyorai in 1690. Bashõ ondernam 
heel wat reizen en schreef zijn im
pressies neer in haibun, waarbij hij 
hokku’s (de latere haiku’s dus) com
bineerde met een korte inleiding of 
een beschrijving. Zijn reisversla
gen lezen als dagboeken, waarin de 
dichter persoonlijke ontmoetingen 
en ervaringen kort neerpent, verge
zeld van een of meerdere hokku’s.
De haibun bevat geen lange versla
gen, maar eerder korte impressies. 
Daardoor leest haibun luchtig en 
vlot. Haibun wordt ook gekenmerkt 
door fijne landschapsbeschrijvin
gen, bedenkingen die onderweg 
worden opgeroepen, knipoogjes 
over het leven en het observeren 
van allerlei mensen, niet zelden met 

ironie. Na Bashõ schreven ook nog 
Buson, Kobayashi, Issa en Shiki la
ter haibun. Maar het bleef al bij al 
een beperkt literair genre, dat geen 
grote navolging kende. Wel boeiend 
om als haikuliefhebber op reis eens 
uit te proberen.

VOORBEELD VAN BASHÕ

 Ik was van plan om naar 
het hoge noorden te reizen en had de 
provincie Shimotsuke alvast bereikt. 
Daar wou ik een bezoekje brengen 
aan een zekere Suïto, te Kurobane in 
de provincie Nasu. Ik probeerde mij 
een weg te banen door dichtbegroeid 
terrein, maar het gras was zo hoog 
opgeschoten dat ik de weg verloor.

~
De zomervlakte,
met als enige wegwijzer
een man die hooi draagt!

 haiku leent zich ook goed om bijvoorbeeld reis-

verslagen te schrijven, waarbij telkens een paar prozazinnen wor-

den aangevuld met een impressie in haikuvorm. De grote haiku-

dichter Bashõ was er een meester in en schreef veel haibun. Dat is 

proza afgewisseld met poëzie.

 

haibun vertelt
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Overweldigend,
de geur van mijn huisgenoot.
Blauwe hyacint.

Haiku heeft bij ons wel
eens — nogal vaak eigenlijk, 
veel  te vaak — het elan van 
droog, saai en heel ernstig te 
zijn. Haikudichters zijn oud, 
zitten strak in het pak, lijken 
soms amper te kunnen lachen 
en nemen zichzelf uitermate 
au sérieux. Dat is een hard
nekkig beeld dat evenwel 
helemaal niet overeenkomt 
met het oorspronkelijke idee 
en de aard van de haiku en de 
haikudichter in Japan. Haiku 
was er vooral een kort geestig 
vers, vrolijke poëzie die er ook 
als een spel werd bedreven. 
Tijdens familiefeesten bijvoor
beeld. Waar bij ons dan soms 
de kaarten worden boven
gehaald, ging en gaat men in 
Japan samen poëzie schrijven, 
vertrekkende van één ope
ningsvers (een haiku), waarop 
de andere gasten dan verder 
dichten. Zo ontstonden tijdens 
het feest vaak lange kettingge
dichten.

DE KEIZER

Ook aan het keizerlijke hof 
waren dergelijke, vermakelijke 
schrijfsessies heel gebruikelijk. 
De belangrijkste gast op het 
keizerlijke feest mocht dan het 
openingsvers schrijven, waar
na de gastheer (de keizer zelf 
bijvoorbeeld) een vervolg van 
twee lijnen van 77lettergre
pen schreef, waarna de volgen
de gast in lijn weer een vers 
van 575 bedacht als vervolg. 
Enzoverder. Vaak gingen die 
verzen ook over doodgewone 
dingen en niet zelden over de 
kleine kantjes van de mens. Al
lesbehalve saai en ernstig dus.

volks

M a r t i n e  D e  L e t t e r



Een haiku, stelt men, telt 17 lettergrepen, verspreid over 3 regels van 575 lettergrepen. In Japan gaat 
het dan om 17 moren (de tijdsduur van een klank). Maar waar komt dat getal 17 vandaan? Waarom 
17 moren en geen 15 of 20 bijvoorbeeld? Vaak wordt het verband gelegd met een passage uit een 
Hinayānaschrift (boeddhistische tekst), waarin staat dat de duur van het langste bewustzijnspro
ces dat door waarneming van de zintuigen wordt veroorzaakt gelijk is aan 17 gedachteogen

blikken, elk korter dan een bliksemstraal. Een haiku is waarnemen via de zintuigen en alleen 
die waarneming die de dichter trof, wordt in de haiku overgedragen en op zo’n manier 

neergeschreven dat die waarneming in één bewustzijnsproces te vatten is. Maximum 
17 gedachteogenblikken dus. Het idee van een more komt daar beter mee over

een. Omdat 17 moren doorgaans een pak minder lang duren dan onze17 let
tergrepen. Denk maar aan woorden als ‘schrift’ in vergelijking met ‘kat’. 

Beide maar één lettergreep, maar wat duren ze elk verschillend. 
Een Japanse haiku duurt daarom doorgaans flink wat kor

ter en sluit zo meer aan bij het idee van de 17 
gedachteogenblikken uit het Hinay 

naschrift. 

de kunst van het zien
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Met ‘de kunst van het zien’ wordt 
natuurlijk niet het kijken of het ver
zamelen van beelden in je hoofd 
bedoeld, maar het anders kijken, de 
dingen anders zien dan hun pure, 
weerkaatste licht op je netvlies. Dat 
is de kunst, daar gaat het bij een 
haiku vaak om. Eenmaal je het ziet, 
anders ziet, is het neerschrijven 
niet zo moeilijk meer, omdat er in 
tegenstelling tot een ander gedicht 

geen of weinig metaforen moeten 
worden gevonden, poëtische zegs
wijzen of andere stilistische franjes. 
Het gaat hem dus vooral om het an
ders leren kijken naar de dingen.

EEN VOORBEELD

Je zit met mensen aan een tafel te 
eten waarop ook een kandelaar met 
brandende kaarsen staat. Je kijkt er

naar en ziet hoe de kaarsen door de 
vele bewegingen en gesprekken aan 
tafel af en toe wild beginnen te flak
keren. Dat is het pure licht dat op 
je netvlies weerkaatst wordt. Maar 
dan ga je anders kijken en zie je in 
dat flakkeren een vijftal figuren die 
hevig gesticulerend met elkaar aan 
het discussiëren zijn. Eenmaal je 
dat zag, heb je maar (anders) op te 
schrijven wat je zag:

~

Kandelaar: kaarsen
discussiëren aan tafel
fel onder elkaar. (GdK)

~

 het schrijven van een haiku is in tegenstelling tot 

het schrijven van een ander gedicht niet moeilijk. De kunst zit hem 

eerder in het zien. Met andere woorden: bij een haiku moet je de 

kunst van het schrijven omzetten in de kunst van het zien.

 

zeventien
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DIY

Een haikumobiel met visjes ma-

ken? Dat kan na het downloaden 

van een pdf onderaan. Er zijn twee 

versies met haikuvisjes die klaar 

zijn en er is een versie met visjes 

die je helemaal zelf kunt afwer-

ken, voor- én achterkant. Met een 

eigen zin, een wens of een zelf-

geschreven haiku. Ook de visjes 

met de voorgedrukte haiku’s kun 

je op de keerzijde nog naar eigen 

wens afwerken.  Met de lengte van 

de draadjes en hoe je er de visjes 

precies aanhangt, kun je zelf nog 

experimenteren. Door het gaatje 

wat meer naar links of naar rechts 

te prikken hangt de kop van het 

visje iets meer naar boven of naar 

beneden. De staart kun je een licht 

knikje geven, bij het ene visje naar 

links, bij het andere naar rechts. 

Zo geven ze de indruk door de 

lucht te zwemmen. Een zwevend 

haikuaquarium in huis. Werk je 

zoals gesuggereerd met een haak-

je, dan kun je af en toe eens ande-

re visjes aan je mobiel hangen. Zo 

kun je een hele verzameling van 

haikuvisjes aanleggen en ze naar-

gelang de mood of het tijdstip van 

het jaar wisselen. Hieronder kun 

je ze  downloaden.

•

HAIKUVISJES - VERSIE 1

HAIKUVISJES - VERSIE 2

BLANCO  VISJES

Dat ook de grootste hai
kudichters soms worstelen met 
hoe ze iets het best zeggen, be
wijzen de volgende haiku’s van 
Kobayashi Issa (17631828), 
een van de grote vier haiku
meesters uit Japan. Er bestaan 
van een haiku bij een zelfpor
tret van hem maar liefst vijf 
versies. Het is ook niet bekend 
welke versie nu de definitieve 
versie werd. Wellicht de eerste. 
Het is een mooi voorbeeld 
van hoe een haiku niet in één 
schrijfmoment tot stand moet 
komen. Wat wel meestal in één 
ogenblik tot stand komt, is het 
idee voor de haiku, het zoge
naamde haikumoment.

VERSIES

Zelfs bekeken
in het mooiste licht
ziet hij er oud uit.

~

Zelfs gezien
van achteren,
lijkt zijn hoofd oud.

~

Op zijn best bekeken,
het is
een koud hoofd.

~

Op zijn best bekeken,
het is
een vormloos hoofd.

~

Op zijn best bekeken,
het is
een koude schaduw.

issa wroet
 Op een haiku moet 
soms lang gewerkt worden, 
gewroet zelfs. Je kunt best 
als norm nemen — zeker als 
beginnende haikudichter — 
dat je na het schrijven van een 
haiku die misschien al af lijkt 
nog lang niet klaar bent. Je 
moet jezelf verplichten om nog 
diverse variaties, versies te ma
ken. Begin eens met het einde. 
Verrast het niet meer? Probeer 
eens een andere volgorde, 
gebruik eens andere woorden 
voor hetzelfde.

SCHRIFT

Daarom deze tip: als je een 
schrift gebruikt, voorzie dan 
voor elke haiku een dubbele 
bladzijde. Linksboven schrijf 
je je eerste versie van je hai
ku. Zoek daarna bewust naar 
variaties en hou daar pas op de 
volgende bladzijde mee op. De 
haiku’s hoeven niet af te zijn, 
het mogen ook flarden zijn. 
Bekijk regelmatig die blad
zijden en blijf aan je haiku’s 
werken. Zie ook het stukje 
over het wroeten van Issa.

zogezegd
Haiku is niet alleen een 
gedicht, het is ook een 
levenswijze, wordt weleens 
gezegd. Wie langere tijd met 
haiku bezig is, voelt dat dit 
waar is. Je leert anders kijken 
en aandacht hebben voor de 
gewone, kleine dingen in het 
leven. En vanuit die ervaring 
ga je ook vertraagd leven.

TIP

https://www.huisvandehaiku.com/downloads/Haikuvisjes1.pdf
https://www.huisvandehaiku.com/downloads/Haikuvisjes2.pdf
https://www.huisvandehaiku.com/downloads/Haikuvisjes0.pdf


ACTIE
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7 februari 2020 • HAIKUWORKSHOP • Op 7 februari geven we in de basisschool 

Heieinde in Vosselaar met het Huis van de Haiku een workshop haiku voor de leerlingen van 

het 4de leerjaar. Na een algemene introductie en een trucje gaan ze zelf in kleine groepjes aan 

de slag, geholpen door dichter Geert De Kockere en Krishna Coenen.

9 & 16 februari 2020 • LIVE HAIKU’S • Twee zondagnamiddagen schrijft Geert De 

Kockere vanuit het Huis van de Haiku live haiku’s op aangeven van drie woorden van de 

‘fans’ van de Facebookpagina Het Kleine Gedicht. Twee uur lang mogen zij woorden opgeven, 

waarna de dichter ermee aan de slag gaat. ’s Avonds worden de geschreven haiku’s dan op de 

Facebookpagina gepost en kan iedereen ze lezen. Van wanneer tot wanneer de drie woorden 

mogen opgegeven worden, kom je op die Facebookpagina de dag zelf te weten.

21 februari 2020 • NIEUWJAARSRECEPTIE • Voor de nieuwe leden van Natuurpunt 

Turnhout en de buren aan de Graatakker organiseert Natuurpunt op vrijdagavond 21 februari 

een nieuwjaarsreceptie. Ook het Huis van de Haiku staat dan voor het eerst open voor het 

publiek. We leiden er met plezier onze buren rond en laten hen zien wat wij boven hun hoof-

den in en met het Huis allemaal uitspoken.

VOLG ONZE ACTIVITEITEN VIA WWW.FACEBOOK.COM/HUISVANDEHAIKU

https://www.huisvandehaiku.com
https://www.huisvandehaiku.com
https://www.facebook.com/hetkleinegedicht
https://www.huisvandehaiku.com
http://www.facebook.com/huisvandehaiku
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Haiku is geen sociaal engagement

 Een koolmees pompte onverstoorbaar de lente naar boven
wijl iemand wilde weten: Waren dichters als Bashõ, Buson, Issa, Shiki

ook sociaal geëngageerd en schreven zij maatschappelijk kritisch?
Ik antwoordde: Nee, zo goed als nooit.

 Haiku heeft zich in het verleden (en ook vandaag nog) altijd ver van maatschappijkritiek ge
houden. Wat enigszins ook logisch is, gezien de aard van het genre. Een engagement is namelijk per 
definitie in beeld komen, in beeld springen zelfs en een haikudichter probeert zoveel mogelijk uit het 
beeld, uit de haiku weg te blijven om de lezer volop zelf te laten kijken. En je kunt moeilijk kritiek 
leveren zonder zelf niet aanwezig te zijn in de haiku. Met andere woorden: het idee van maatschap
pijkritiek botst wat met de ziel van de haiku. Enkel het zo neutraal en objectief mogelijk beschrijven 
van een wantoestand zou misschien nog kunnen. Maar zelfs dan wijst de dichter al op een wantoe
stand en blijft hij niet geheel uit beeld.

 Oorlogskritiek

In de 20ste eeuw waagden een aantal moderne haikudichters in Japan zich wel aan kritische haiku’s 
over de oorlog. Veel haikutijdschriften werden door het regime verboden, dichters werden het zwij
gen opgelegd. Velen moesten ook gaan meevechten in de oorlog en zagen de gruwel en de waanzin 
van die oorlog. Nadien schreven ze erover. Maar het bleef en blijft nog altijd een kleine, haast ver
waarloosbare minderheid. Haiku is niet meteen een poëzievorm die zich leent voor sociaal engage
ment of maatschappijkritiek. Haiku wil dat net vermijden door vooral te focussen op wat mooi en 
goed is. Dat is de manier van haiku om de wereld te verbeteren: op het mooie, het bijzondere wijzen, 
in plaats van te klagen of kritiek te leveren. Wie het mooie ziet, wordt vanzelf ook mooi, lijkt haiku ons 
te willen zeggen. Of nog: Zeur niet, er is zoveel moois te zien! En wie het mooie ziet, ziet ook wat er 
verkeerd is, is dan een soort van logisch gevolg.

Toch is het niet uit te sluiten dat een zeker kritisch bewustzijn steeds meer doorsijpelt in de moderne 
haiku en al zeker in het Westen. Direct of indirect als een diepere laag in ogenschijnlijk oppervlakkige 
haiku’s. Het is dan aan de lezer om de maatschappijkritische laag te zien, te ontdekken en te lezen. Ik 
schreef er trouwens zelf ook al. Vrij directe zelfs. Zoals deze:
 —
 Hoe kun je kijken
     naar de maan en dan bang zijn
     van een vreemdeling?

Ik loste het probleem van het ‘in beeld komen’ of het ‘in de weg staan’ hier min of meer op door de 
haiku als een vraag te formuleren, waardoor ik de lezer zelf laat kijken (naar de maan en naar zich
zelf) om dan snel weer uit beeld te springen. Wie de haiku goed leest, kan uit de formulering zelfs 
de antwoorden halen waarom we zo bang zijn van vreemdelingen. Deze haiku is dus vrij expliciet 
sociaal geëngageerd.

¶



HAIKUnOTITIES


