
De eerste Nederlander die een hai-
ku schreef was Hendrik Doeff, verte-
genwoordiger op het Nederlandse 
handelseilandje Dejima bij Nagasa-
ki. In 1819 zijn twee haiku’s van 
Doeff in het Japans gepubliceerd. 
Een Nederlandse vertaling van zijn 
eerste haiku luidt als volgt:

Een lentebriesje.
Her en der reppen ze zich:
de zeilscheepjes.

En de tweede:

In die bliksemsnelle
armen van haar wil ik vannacht
uitrusten van de reis.

Terwijl in literaire middens de hai-
ku bij ons stilaan bekend raakte en 
er literatuur voor ingewijden over 
verscheen, bleef het kleine gedicht 
voor het grote publiek echter lang 
onbekend. Tot de Nederlandse au-
teur Bertus Aafjes zijn detectivever-
halen over de Japanse rechter Ooka 
publiceerde. Daarin leest de rechter 
regelmatig haiku’s van bekende Ja-
panse dichters. In 1973 verscheen 
zijn Ooka-verhaal Een lampion voor 
een blinde als Boekenweekgeschenk. 
Daardoor werd de roman massaal  
verspreid en maakten veel Neder-
landse en Vlaamse lezers voor het 
eerst kennis met de haiku en hoe je 
een haiku kunt lezen.

 hoewel de haiku al heel oud is, is zijn Nederlandse ge-

schiedenis nog vrij jong. De bekendheid van de haiku bij het grote 

publiek in het Nederlandstalige gebied begint pas bij een boek van 

Bertus Aafjes uit 1973.

 

dankzij aafjes

Met mijn nieuwe bril

zie ik plots alles anders.

Haiku gelezen.
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Haiku’s schrijven is gelo-
ven dat in alles poëzie zit, ze 
zoeken, vinden en zodanig 
verwoorden dat de lezer ze 
zelf in één flits kan zien. Dat 
bedacht ik op een dag. Ik 
schrok in eerste instantie van 
het woord ‘geloven’ waar ik 
bij uitgekomen was. Zou je zo 
gezien haiku ook een ‘religie’ 
kunnen noemen? Volgens 
Cicero stamt het woord 
‘religie’ af van ‘relegere’, wat 
herlezen, nauwgezet in acht 
nemen, overdoen betekent. 
Mijn verbazing was groot! Zo 
kwam ik ineens wel heel dicht 
bij Bashõ’s yoku mireba: als 
je goed kijkt ... Haiku is dan 
het geloof dat je de dingen 
kunt herlezen (anders zien, 
lezen), overschouwen (als je 
goed kijkt) en herschrijven 
(dichten).

g e e r t  d e  ko c k e r e
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een libel leent hij
een takje van zijn gewei,

het hert in zijn slaap.
kobayashi issa

quote

Haiku is
het weergeven van 
wat schijnt te zijn.

[ J. van Tooren ]

De klassieke haiku gebruikt 
een seizoenwoord: een woord 
dat de haiku linkt aan een peri-
ode van het jaar. Die seizoen-
woorden (kigo) zijn afgespro-
ken woorden tussen dichters 
en lezers en bepalen mee de 
emotie van een haiku. Je kunt 
een seizoenwoord zien als een 
stukje gebalde tekst midden in 
de haiku. Een seizoenwoord 
als ‘kersenbloesems’ bijvoor-
beeld staat niet alleen voor de 
roze bloemetjes, maar tegelijk 
voor een heel gevoel van ver-
nieuwing, hoop, nieuw leven. 
Zo heeft elk seizoenwoord zijn 
eigen betekenis en voegt iets 
aan de haiku toe. Er bestaan 
in Japan zelfs woordenboeken 
van.
Maar een maatschappij evo-
lueert en de natuur speelde 
stilaan een minder grote rol. 
Veel dichters begonnen zich 
vanaf het begin van de 20ste 
eeuw dan ook af te vragen of 
het seizoenwoord nog wel zin 
had en of er geen nieuwe kigo 
moesten worden bedacht, los 
van de seizoenen. Ook symbo-
lische plaatsen en rituele fees-
ten konden volgens sommigen 
worden afgesproken om een 
gevoel, een extra verhaal aan 
de haiku toe te voegen.

Issa werd geboren in 1763 in een 
klein bergdorp. Toen hij twee was, 
stierf zijn moeder en hertrouwde 
vijf jaar later zijn vader. Met zijn 
stiefmoeder boterde het niet goed 
en de verhouding werd nog slech-
ter toen hij een stiefbroertje kreeg. 
Toen hij dertien was, trok hij naar 
Edo en bekwaamde er zich met suc-
ces in de dichtkunst, kreeg aanzien 
en werd zelf een leermeester.
En dan begint zijn grote pech. Zijn 
vader sterft en Issa moet juridisch 
vechten met zijn stiefbroer, die de 
erfenis betwist. Daarna trouwt hij 
met Kiku. Maar hun eerste zoon 
sterft al na een maand, hun twee-
de zoon het jaar erna. Een jaar la-
ter krijgen ze een dochter en Issa 
kan zijn geluk niet op. Maar ook 
zij sterft nog voor ze twee jaar is. 
Ook hun vierde kind sterft een paar 
maanden na de geboorte en Issa 
wordt door een beroerte getroffen. 
Na de geboorte van een vijfde kind 
wordt Kiku ziek en overlijdt, waar-
na ook het kind weer sterft.

Kom hier klein musje,
– jij hebt toch ook geen moeder –

spelen wij samen?
[  I s s a  w a s  t o e n  6  j a a r  ]

~

Een tweede huwelijk eindigt al na 
een paar maanden en in 1825 her-
trouwt Issa nogmaals. Maar twee 
jaar later brandt hun huis af. Issa  
sterft in 1827 in kou en armoede en 
maakt de geboorte van zijn dochter 
Yata niet mee. Zij blijft wel leven.

~

Nog altijd geen vrouw
en zijn stem klinkt al zo hees.

Zomer, de krekel.

~

Ondanks al die pech blijft Issa in 
zijn poëzie heel vrolijk. Zijn haiku’s 
zijn doorspekt met milde humor en 
zijn sympathie voor de kleine die-
ren en wezens is hartverwarmend.

 de meest vrolijke haikudichter uit het verle-

den is zonder twijfel Kobayashi Issa, niettegenstaande hij heel zijn 

leven af te rekenen kreeg met onwaarschijnlijke pech. Je zou hem 

ook de grote dierenvriend kunnen noemen. Uit zijn haiku’s spreekt 

een grote sympathie, vooral voor de kleinste dieren.

 

dierenvriend Issa
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Op veel momenten lijkt de mens zo 
bang van het wit, van het wit en van 
de stilte. Maar in haiku krijgt het wit 
de nodige ruimte rondom, schrijft 
het wit mee. Of beter: nodigt het wit 
uit om zelf in stilte verder te schrij-
ven aan wat de dichter begon. Of 
zoals Kafka aan zijn uitgever vroeg 
om rondom zijn tekst een grote wit-
te marge te houden, omdat hij anders 
niet genoeg adem kan halen.

FUNDAMENT

Ook Marc-Alain Ouaknin schrijft 
in een van zijn boeken: Het wit is een 
van de meest essentiële aspecten van de 
literatuur. Het is misschien zelfs haar 
fundament. Een tekst is literair door 
zijn witruimtes, zijn stiltes, zijn wegla-
tingen en onderbrekingen, die de lezer 
uitnodigen om naar binnen te gaan, om 
er zijn verbeelding, zijn interpreterend 
vermogen, zijn vragen, zijn verwach-
tingen en soms zijn teleurstellingen te 
ontwikkelen. Ouaknin heeft het niet 
over de haiku, maar hoezeer geldt 
dat niet voor het  kleine gedicht, dat 
zich ook kenmerkt door zijn wegla-
tingen, zijn stiltes tussen de regels, 
zijn marges rondom, die door de 

lezer zelf kan worden gevuld of aan-
gevuld wijl hij ademhaalt.
Nog een boeiend haiku-idee vin-
den we bij  Hans Robert Jauss: 
Het literaire werk is geen op zichzelf 
staand object dat zich ten allen tijde 
op dezelfde manier presenteert aan 
elke toeschouwer; een monument dat 
aan de passieve toeschouwer zijn tijd-
loos wezen zou openbaren. Het is veel 
meer gecreëerd als een partituur, om 
bij elke lezing een nieuwe resonantie 
te laten klinken. Volgens Jauss moet 
het wit in een tekst worden ontwor-
pen om de verbeelding van de lezer uit 
te nodigen om actief tussen te komen. 
(...) Door de leemte van het  lege en het 
witte geeft de tekst aan zijn publiek de 
mogelijkheid om mee te werken.

DIEPER  LEZEN

Dat is mooi samengevat wat de poë-
tische en literaire aard van de haiku 
in zijn diepste ziel is: de eenvoudi-
ge schets van een dichtersziel met 
de vraag aan de lezer om nog mee 
te werken, mee te spelen, mee te 
schrijven en meer in de woorden te 
zien en te lezen dan ze op het eerste 
gezicht doen vermoeden.

 het wit is in haiku poëzie die je zelf mag schrijven.

 

het              wit
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De klasreünie.
Ik slalom tussen facelifts
tot aan mijn jeugdlief.

bij een haiku kun je zeggen: 
Heb je een minuutje? Want 
meer tijd heb je niet nodig om 
een haiku te lezen. En toch 
heb je nadien een heel nieuwe 
gedachte in je hoofd, waarmee 
je nog dagen kunt bezig zijn, 
soms zelfs een heel leven.
Zin om zelf af en toe tijdens 
de dagelijkse hectiek van het 
leven even stil te staan en een 
minuutje tijd te nemen om iets 
te lezen? Het Huis van de Haiku 
biedt je gratis zo’n minuutje 
aan: het HAIKUminuutje. En 
het komt lukraak vanzelf via je 
mailbox naar binnen, op een 
moment misschien dat je het 
niet verwacht. Nu ja, ‘vanzelf’ 
is nogal sterk uitgedrukt. Je 
moet het eerst zelf willen 
natuurlijk. Door je uit vrije, 
poëtische wil in te schrijven op 
de mailinglist van het HAIKU-
minuutje. Eenmaal je dat deed, 
komt het per verrassing van-
zelf. Eenmaal per dag, soms 
twee of drie keer, soms een 
paar dagen niet. Met of zonder 
foto of wat commentaar. Het 
komt zoals de dichter dicht.

INSCHRIJVEN

Hoe inschrijven? Stuur een 
mailtje naar info@huisvande-
haiku.com met de melding dat 
je voortaan graag het HAIKU-
minuutje wilt ontvangen.

minuutje

H e r w i g  S t a s

minuutje

mailto:info%40huisvandehaiku.com?subject=
mailto:info%40huisvandehaiku.com?subject=


In tegenstelling tot onze westerse poëzie hebben de gedichten in het Oosten zelden of 
nooit een titel. En al zeker haiku niet. Dat zou op zich ook een beetje absurd zijn, om-

dat er al zo weinig woorden gebruikt worden. In veel gevallen zou die titel ook wat 
afbreuk doen aan de haiku. In die zin dat de titel al te veel prijsgeeft of je in een 

bepaalde richting duwt. Want een titel vat vaak op een of andere manier 
het gedicht samen of geeft een visie, een betekenis, een draai aan het 

gedicht. Daardoor verwijder je een stuk van de witruimte die 
de lezer krijgt om zelf mee te dichten. Je kunt het 

ook kordater stellen: 17 lettergrepen is 
17 lettergrepen. Punt!

themahaiku’s
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Voor een project rond vrede in 
Mesen in het Heuvelland wilden 
we met het  Huis van de Haiku met 
kinderen haiku’s over vrede schrij-
ven. Gezien we hier niet konden 
vertrekken van reële of ingebeel-
de, concrete waarnemingen en een 
eerder abstract gegeven (vrede) het 
uitgangspunt was, ontwikkelden we 
het trucje van de woordtollen en het 
hinkelen. Als introductie schetsten 
we het schrijven van een haiku als 
‘hinkelen’: als je een haiku schrijft, 
huppel je in je hoofd van de ene 
gedachte naar de andere. Tussen 
die gedachten maak je kleine, leuke 
sprongetjes. En alleen als je de juiste 

sprongetjes tussen de juiste gedach-
ten maakt, hinkel je uit. Kijk je dan 
om, dan zie je een haiku staan!
Om te beginnen moet je dus ge-
dachten vinden om op te hinkelen. 
Je begint met één gedachte: vrede. 
Rond die gedachte schrijf je nieu-
we gedachten op die bij je opko-
men door aan de eerste gedachte te 
denken. En daarna rond die nieuwe 
gedachten wéér nieuwe gedachten. 
Laat ze maar tollen, die gedachten. 
Om en om elkaar. Wat een prachtig 
spel van woordtollen. En liggen ze 
stil, dan kun je beginnen hinkelen, 
sprongetjes maken van de ene ge-
dachte op de andere en zo een leuk 

en zinvol parcours van sprongetjes 
zoeken. Concreet: kies drie woor-
den uit je hinkelspel die niet al te ver 
van elkaar liggen (anders kom je er 
bij het springen niet) en bouw daar 
je haiku mee. Enkele resultaten van 
onze workshop:

Vroeger was breekbaar.
Nu wiegen de klaprozen,

bloeiend in vrede.
[  N o a h ,  T h i b a u ,  L o u i s  ]

~

Zon en geen wolken.
Samen spelen met vrienden.

En niet één geweer.
[  M y d o ,  M a n s u r,  E t h a n  ]

~

Waar je muziek hoort,
verdwijnt langzaam al het zwart,

neemt vrede over.
[  L u k a ,  R a p h a ë l ,  N a t h a n  ]

~

 haiku gaat in essentie over een unieke waarneming 

op een uniek moment en is in die zin niet echt geschikt om alge-

mene thema’s te beschrijven zoals geboorte, dood, vrede, liefde ... 

Omdat het in wezen abstracte en algemene fenomenen zijn. Toch 

deden we met een groepje kinderen een poging. Rond vrede.

 

geen titel
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DIY

In het HAIKULAB en de HAIKU-

FAB van het Huis van de Haiku 

ontwikkelden en produceerden 

we de Haikublender. Niet om hai-

ku’s tot pulp te herleiden, maar 

om nieuwe haiku’s te maken met 

reeds bestaande regels. Door die 

regels dooreen te mengelen, to 

blend in het Engels. Het idee ont-

stond door op zoek te gaan naar 

een manier om te laten aanvoelen 

hoe de poëzie in een haiku werkt. 

Door een computer willekeurige 

regels uit bestaande haiku’s te la-

ten genereren. Een willekeurige 

eerste regel uit 6.000 haiku’s van 

Geert De Kockere wordt gemengd 

met een willekeurige tweede en 

een willekeurige derde regel. 

Technisch gezien ontstaat dan 

een nieuwe haiku. Maar heeft hij 

zin? En is hij poëtisch? Op die ma-

nier kan de lezer leren aanvoelen 

wat taalkundig werkt en wat niet. 

Kortom: de blend heeft vooral als 

doel om poëzie te leren aanvoelen, 

met het oog om zelf betere haiku’s 

te leren schrijven. Probeer eens!

•

HAIKUBLENDER

Voor de kunst van haiku, 
het ‘trucje’ van haiku, bestaat 
er — je houdt het niet voor 
mogelijk — wel degelijk een Ja-
panse toverspreuk. Alsof je er 
een mirakel van kunt verwach-
ten: Yoku mireba!

De Japanse haikumeester 
Matsuo Bashõ (1644-1694) 
schreef deze haiku die heel 
beroemd werd:

yoku mireba / nazuna hana 
saku / kakine kana

Vrij vertaald:

Als je goed kijkt,
bloeit er een herderstasje
onder het hekken.

Een herderstasje is een klein 
plantje met een heel onopval-
lend bloemetje. Wie er niet op 
let, gaat er zo aan voorbij. De 
haiku van Bashõ gaat dus over 
het kijken en het belang van 
het opmerken, de onbenulli-
ge dingen toch zien. Je moet 
ze wíllen opmerken, je moet 
ze kúnnen opmerken. Yoku 
mireba dus, als je goed kijkt. 
Die woorden werden door de 
haiku in Japan zelfs een gevleu-
gelde uitspraak. Ook kinderen 
worden door hun ouders soms 
naar deze twee woorden ge-
noemd: Yoku Mireba.

GOED KIJKEN

Yoku mireba vat mooi samen 
waar het (meestal) in haiku 
om gaat: het goed kijken en 
dingen opmerken die an-
deren vaak niet zien of er te 
gemakkelijk aan voorbijgaan.

toveren
 We lieten het
Bashõ eerder al zeggen: Neem 
uw gedicht duizendmaal op de 
lippen. Daarmee bedoelde 
hij dat een haiku niet alleen 
inhoudelijk mooi moet zijn, 
maar dat hij ook mooi moet 
klinken. Maar hoe doe je dat? 
Met een alliteratie bijvoor-
beeld. Men spreekt van een 
alliteratie of stafrijm bij gelijk-
heid van de beginmedeklinkers 
van twee of meer beklemtoon-
de lettergrepen of woorden 
binnen een zin of vers. Guido 
Gezelle legt het met een alli-
teratie zo uit: Stafrijmen zijn 
stapstenen waarop men steunt 
met de stemme. Het stafrijm 
wordt veel gebruikt in spreek-
woorden en gezegdes om ze 
mooier te laten klinken: lief en 
leed delen, met man en muis 
vergaan, paal en perk aan iets 
stellen ... Probeer eens zo’n 
alliteratie in je haiku te ver-
werken. Maar zoals steeds bij 
haiku: overdrijf niet. Het mag 
haast niet opvallen.

zogezegd
Ondanks persoonlijke 
problemen en de versto-
ring van de politieke 
evenwichten in de wereld 
moeten we de zaken an-
ders durven te bekijken. 
Met een blik die meer ziet 
dan wat er ontbreekt, dan 
wat er niet is. Met ver-
wondering. Gaf koning Filip 
tijdens zijn Kerstboodschap 
2017 hiermee zijn persoonlij-
ke definitie van haiku?

TIP

https://www.huisvandehaiku.com/Haikublender


ACTIE
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13 maart 2020 • CONGRES VOOR DIRECTEURS • Midden maart heeft er in Blan-

kenberge een jaarlijks congres voor meer dan 240 directeurs van de basisschool uit de pro-

vincie Antwerpen plaats. Geert De Kockere van het Huis van de Haiku mag er de driedaagse 

afsluiten met een lezing over haiku binnen het thema ‘diversiteit’. Op speelse wijze en met een 

link naar de mogelijkheden van haiku in de klas. En daarna laat Bart Peeters nog een poëtisch 

lied klinken.

17 maart 2020 • HAIKUWORKSHOP • In de Sint-Elisabethschool van Zoersel schrij-

ven we met het Huis van de Haiku op 17 maart met de kinderen van het 4de leerjaar samen 

haiku’s. 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.

21 maart 2020 • ANDERS KIJKEN MET DE BERGDICHTER • Op de eerste dag 

van de lente trekken we met het Huis van de Haiku naar het Heuvelland, waar we via haiku 

anders trachten te kijken naar de doodgewone dingen rondom ons. Geert De Kockere leidt er 

als Bergdichter om 14u. zijn terugkerende seizoenswandeling langs een deel van het Stiltepad 

om en rond Westouter. Geïllustreerd met speciaal voor de wandeling geschreven haiku’s. De 

wandeling kenmerkt zich deze keer door de uitgestrektheid van het landschap, waardoor je 

je als mens klein en nietig voelt. Wordt dat het thema van de wandeling? Nadien wordt er ook 

whisky geproefd! Deelnameprijs: 15 euro, whiskyproeverij inbegrepen. Inschrijven kan via 

Toerisme Heuvelland:  toerisme@heuvelland.be of telefonisch via 057-45.04.55.

Gaandeweg noem ik
de bergen in de verte.
Bij hun voornamen. (GdK)

VOLG ONZE ACTIVITEITEN VIA WWW.FACEBOOK.COM/HUISVANDEHAIKU

https://www.huisvandehaiku.com
https://www.huisvandehaiku.com
https://www.huisvandehaiku.com
https://www.facebook.com/bergdichter
mailto:toerisme%40heuvelland.be?subject=
http://www.facebook.com/huisvandehaiku
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De kunst van het afkijken

 Wijl in de tuin de struiken zienderogen hun bladeren ontvouwden,
vroeg iemand mij: Mag je voor het schrijven van een haiku afkijken van iemand anders?

Ik antwoordde: Het mag.

 Hoewel het leven en de natuur eindeloos zijn, komen in al die eeuwen haiku’s schrijven na-
tuurlijk vaak dezelfde onderwerpen en taferelen terug. En hoewel je hetzelfde tafereel soms ook op 
schier eindeloos veel manieren kunt bekijken, komen ook veel dezelfde blikken op eenzelfde tafereel 
terug. Maar dat is natuurlijk nog niet hetzelfde als een haiku afkijken. Dat is een eerder geschreven 
gedicht naast je leggen en het bijna op eenzelfde manier nadoen. Zo erg spieken dus, dat het oude 
gedicht er helemaal in te herkennen is. Is dat erg, mag dat wel? De perceptie daarover hangt nauw 
samen met de tijd en de gewoonten van een tijd. Vandaag, in een tijd waarin we geloven dat alles zo 
origineel en authentiek mogelijk moet zijn, hebben we daar wat meer moeite mee dan eeuwen gele-
den. Er zijn periodes geweest waarin het herschrijven van een bestaand gedicht vrij normaal was.

En ja, zelfs de grootste haikumeesters deden het, afkijken. Zo vinden we wel wat haiku’s terug die 
bijna een neerslag in haikuvorm zijn van oudere gedichten. Ook Matsuo Bashõ, de allergrootste, deed 
het. Zo vinden we van hem deze haiku terug, in een vertaling van R.H. Blyth:
 —
 The voice of the pheasant;
 How I longed
 For my dead parents!

Door een voorschrift bij deze haiku weten we dat hij hem schreef in Takano. Welnu, op diezelfde plek 
schreef Gyõgi Bosatsu duizend jaar eerder dit gedicht:
 —
 When I hear
 The copper pheasant
 Crying horo horo, —
 ‘Is it my father?’ I wonder,
 ‘Is it my mother?’

Wellicht heeft Bashõ tijdens zijn bezoek aan Takano het gedicht gelezen en vatte hij het idee op om 
er een haiku van te maken. Hij keek dus letterlijk af van Bosatsu en herschreef zijn gedicht in de vorm 
van een haiku. Dus afkijken maar? Als zelfs Bashõ het mag? Ach, bij poëzie gaat het op zich niet om 
originaliteit, om het tonen hoe authentiek of hoe goed je als dichter wel niet bent. Het gaat vooral 
om het creëren van schoonheid door middel van taal. Om het beroeren van mensen met je woorden. 
In onze tijd gebruiken we daar het liefst iets van onszelf voor, iets dat uitsluitend van ons is, iets per-
soonlijks dus. Het persoonlijke in de kunst is evenwel een vrij recent fenomeen (van de renaissance) 
en speelde vroeger veel minder tot geen rol. Getuige daarvan de vele anonieme kunstwerken.

Hanteer veeleer dan originaliteit de norm schoonheid. Kun jij door af te kijken iets toevoegen aan het 
oorspronkelijke gedicht, het mooier, sterker maken? Vind je van wel, kijk dan maar af en geef ons iets 
moois! Vind je van niet, zoek dan iets anders om van af te kijken. Of kijk gewoon zelf nóg wat beter 
af van wat je om je heen ziet.

¶
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