
Een haiku onderscheidt zich vaak 
van een ander gedicht door het 
haikumoment. Dat is een bijzon-
der moment waarop de haiku ont-
staat. Maar met ‘ontstaan’ wordt 
hier niet ‘geschreven’ bedoeld. Met 
‘ontstaan’ wordt veeleer de aanlei-
ding voor de haiku bedoeld. Je zou 
het ook nog het beseffen, het zien 
van de mogelijkheid voor een haiku 
kunnen noemen.

REALISEREN

Men moet dus dat haikumoment 
zien als het moment waarop men 
zich het idee voor de haiku reali-
seert, beseft. En dat valt niet nood-

zakelijk samen met het moment van 
het zien of beleven zelf. Het besef 
van iets bijzonders — soms zelfs 
jaren later — is dus het eigenlijke 
haikumoment. Dat betekent dat 
een haiku niet op het moment zelf 
geschreven of zelfs gedacht moet 
worden. Ook jaren later kun je een 
treffende haiku schrijven over iets 
van lang geleden, waarvan je nu pas 
het haikumoment beseft, ziet. Wie 
een onderscheid wil maken, zou 
kunnen spreken van het momenta-
ne haikumoment en het uitgestel-
de haikumoment. Het beleven van 
een haikumoment is dus in feite een 
soort van aha-erlebnis van iets bij-
zonders, nu of in het verleden.

 in haiku is er heel wat te doen om het zogenaamde hai-

kumoment. Je zou het onder klassieke haikudichters wel de heilige 

graal van de haiku kunnen noemen. Ze zijn er voortdurend naar op 

zoek en worden high als ze er een hebben.

 

Haikumoment

Hoe klein en licht ook,

een haiku tilt altijd nog

mijn zware hoofd op.
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Het coronavirus duwde 
ons willens nillens in een 
vreemde vorm van isolement. 
Plotseling mochten we niet 
zomaar meer ergens naartoe. 
Een langere trip maken, werd 
verboden en we moesten zo-
veel als mogelijk thuisblijven. 
Maar gelukkig heb ik heel wat 
haikuboeken staan. Het zijn 
kleine tijd- en ruimtecapsules, 
waarmee je zo vaak en zo ver 
als je wilt kunt reizen. Of — 
zoals we verder in dit num-
mer nog aanhalen — teletijd-
machines die ons in een flits 
naar een andere plek en zelfs 
een andere jaargetijde bren-
gen. Het coronavirus heeft 
er geen vat op, in die capsule 
zijn we veilig. Ook haiku’s 
schrijven en online delen, is 
een beetje reizen. Spread the 
word, not the virus!
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De lentezon trapt
de koperfazant op zijn staart

eer hij ondergaat.
yosa buson

quote

De reis zelf
is mijn thuis.

[ Matuso Bashõ ]

In de klassieke haiku mag 
geen ‘ik’ voorkomen, wordt 
vaak in de regels van een haiku 
bevolen. Het is één van die 
hardnekkige misverstanden 
over haiku. Het idee komt 
wellicht van de perceptie dat 
een haiku zo objectief mogelijk 
moet zijn, zonder al te veel tus-
senkomst van de dichter zelf. 
Hij mag niet tussen het tafereel 
en de lezer ‘in de weg’ gaan 
staan. Maar het is niet omdat 
je er als dichter — en dus als 
een ‘ik’ — bent dat je per se 
in de weg staat. Er is plaats 
genoeg in een haiku. In de weg 
staan heeft veel meer te maken 
met hoe je iets schrijft. Hoe je 
je eigen mening of gevoelens 
opdringt aan de lezer. Als je 
(voor)zegt dat iets heel mooi 
is, dan sta je inderdaad als 
dichter in de weg en pal tussen 
de lezer en het tafereel, ook al 
gebruik je geen ‘ik’ in de haiku.

Moeder, zo vroeg dood —
steeds wanner ik de zee zie,

de zee weer zie.

Issa, één van de grote vier Ja-
panse haikumeesters, gebruik-
te heel vaak ‘ik’ in zijn haiku’s, 
zoals in de bovenstaande. 
Soms zelfs zijn eigen naam. 
Ook Bashõ deed het geregeld.

Buson werd geboren in 1716 als 
zoon van een welstellende boer. Hij 
kreeg een goede opleiding en werd 
de leerling van de bekende schilder 
en haikudichter Soa. Door het vroe-
ge verlies van zijn ouders werd Soa 
een tweede vader voor Buson. Tien 
jaar lang zwierf Buson door Japan 
en bestudeerde hij de verschillende 
schilderscholen. In een klooster in 
Yosa ten slotte ontwikkelde hij een 
eigen schilderstijl en veranderde hij 
zijn naam zelfs in Yosa Buson. Hij 
was zo goed in het schilderen dat 
hij een van de belangrijkste Japanse 
schilders van de nangastijl werd, ge-
inspireerd op de inktschilderingen 
van de oude Chinese meesters.

Op persoonlijk vlak kende Buson 
weinig tegenslagen en leidde hij een 
rustig, verfijnd en vooral cultureel 
leven. Hij combineerde schilderen 
met het schrijven van kettingverzen 
en haiku’s. En ook in zijn haiku’s 
toonde Buson zich vooral een schil-
der. Zijn verzen zijn een zoektocht 
naar schoonheid, sterk geïnspireerd 

door de schilderkunst. Ze lezen vrij 
‘droog’, wars van grote gevoelens.

~

Velden geel koolzaad —
de maan staat in het oosten,

de zon in het westen.

~

‘De ware aard van de dingen is poë-
tisch’, schreef Buson. Hij beschrijft 
vaak taferelen zoals een schilder dat 
met slechts enkele penseelstreken 
probeert te doen. Vooral wat hem 
treft, zet hij op die manier in de verf. 
In 1783 overleed hij. Buson wordt 
gerekend tot een van de vier groot-
ste haikudichters van Japan.

~

Op het ruige strand
stappen pluvieren rond,

met natte pootjes.

~

 de schilder, zo zou je Yosa Buson beslist ook nog kun-

nen noemen. Misschien zelfs meer schilder dan haikudichter. En 

niet alleen omdat hij een goed schilder was, maar omdat ook zijn 

haiku’s vaak vooral schilderijtjes zijn of alleszins oproepen.

 

de schilder buson
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Over wat een haiku nu precies is, 
is al veel inkt gevloeid en nog meer 
woorden tijdens soms heftige dis-
cussies onder haikudichters. Laat 
het ons even ludiek oplossen ... Je 
zou een haiku bijvoorbeeld kunnen 
zien als een stukje uit een grote puz-
zel. Die gehele puzzel is het ruimere 
beeld dat je ziet. Meestal focus je je 
dan met een haiku op slechts een 
klein deeltje van dat ruimere beeld, 
een detail, een specifieke beleving, 
een bijzondere ervaring. Dat is het 
puzzelstukje. Maar het is een puz-
zelstukje dat op zich ook af is, een 
minitafereeltje binnen het grotere 
tafereel. Wie alleen dat puzzelstuk-
je in handen krijgt, krijgt iets dat af 
is en mist op zich niets, heeft er een 
mooi prentje aan. Wel kan hij of zij 
misschien door het kleinere stuk-
je het ruimere geheel al aanvoelen, 
zelfs aanvúllen. Alsof je het puzzel-
stukje op een wit blad legt en daar-
rond zelf verder gaat tekenen en zo 
een eigen tafereel vormt vanuit dat 

ene puzzelstukje. De haiku dus als 
begin, als aanleiding om een groter 
geheel te zien of te fantaseren.

SPEELGOED

En als elke haiku kan gezien worden 
als een puzzelstukje zou je grabbe-
lend in de grote puzzeldoos (een 
bundel) met een handvol haiku’s 
zelf ook een groter tafereel kunnen 
leggen. Zo zou je met een reeks hai-
ku’s een puzzel over de lente kunnen 
leggen. Of een puzzel over rozen, 
wind, water, de zee, de luchten in 
de zomer, de hitte, de verse sneeuw, 
enzovoort. Het samenraapsel van 
die verschillende haiku’s over het-
zelfde schetst dan een steeds volle-
diger beeld van het onderwerp.
Zo bekeken worden haiku’s speel-
goed, waarmee je zoveel verschil-
lende puzzels kunt leggen als je zelf 
wilt of vanuit één stukje zelf een 
tafereel in je gedachten verder kunt 
uittekenen en kleur geven.

 wat is dat nu precies, een haiku? Elke definitie 

werpt zijn licht op het genre, maar tegelijk ook zijn schaduw: zelden 

is een definitie volledig of op een of andere manier net iets te be-

perkend of te eenzijdig. Misschien moeten we eerder op zoek gaan 

naar een metafoor om de haiku te omschrijven.

 

PUZZELSTUKJE
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Roffelende specht.
De bosanemoon ontluikt.
Lente in het bos!

een haiku is kort. En dat 
biedt heel wat mogelijkheden 
om een haiku op diverse ma-
nieren te publiceren. Uiteraard 
is er de klassieke, eeuwenoude 
wijze: in versvorm, gedrukt 
in een boek. Een haikuboek 
dat grafisch en typografisch 
verzorgd is uitgegeven, is een 
lust voor oog en ziel om door 
te bladeren.

Maar dankzij de evolutie van 
digitale technieken kun je een 
haiku vandaag ook op tal van 
andere manieren tot bij de 
lezer brengen. Online via een 
website bijvoorbeeld, maar 
ook via een mooi vormgegeven 
‘nieuwsbrief’, zoals we in het 
vorige nummer al lieten zien: 
het HAIKUminuutje.

En dan is er nog de haast 
magische QR-code. QR is de 
afkorting van Quick Response: 
je krijgt door het scannen van 
een code met je smartphone 
snel antwoord op je scherm.

Vanuit het Huis van de Haiku 
experimenteerden we al met 
deze QR-codes om haiku’s te 
publiceren. Zo ontwikkelden 
we een speciale QR-code voor 
het project Bergdichter van het 
Heuvelland. Op de stangen van 
de stoeltjeslift in Westouter 
hangt bovenstaande QR-code. 
Telkens je die scant, krijg je 
willekeurig een haiku over het 
Heuvelland.

haiQR

G e r d a  D u c h a t e a u

https://www.huisvandehaiku.com/prikbord/HAIKUminuutje.htm


Meer dan andere vormen van poëzie kun je het schrijven van haiku’s als een ambacht zien. Het 
komt er dan op aan om je in dat ambacht te bekwamen. In Japan wisten ze dat lang geleden al. 

Wie haiku’s wilde leren schrijven, ging bij een meester in de leer. Net zoals je bij Rubens 
in de leer ging om portretten te leren schilderen. Of bij een smid, een bakker, een or-

gelbouwer. Sommige haikumeesters kozen dan een van hun leerlingen uit om hen 
op te volgen en lieten hem dan niet zelden bij hen inwonen. Haiku is de poë-

zie van het leren, het willen leren: het leren zien, het leren snijden, het 
leren uit de weg gaan, het leren verdichten, het leren tijd nemen. 

Ja, dat vooral. Járen heb je er voor nodig. En zoals bij alle 
ambachten: wie talent heeft, zal het vak sneller 

en beter leren en zelf een meester 
worden.

onze haiku is te lang
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In een eerder nummer van Ya had-
den we het al over de herkomst van 
de zeventien lettergrepen: afgeleid 
van de zeventien moren die een hai-
ku in Japan duurt. Ja, dúúrt. Want 
een more is een tijdsduur van een 
klank. Elke more duurt in Japan 
even lang. En duurt een klank lan-
ger, dan rekent men daar twee mo-
ren voor. Een woord als ‘gaat’ duurt 
langer dan ‘gat’. In Japan zou ‘gaat’ 
daarom als twee moren tellen. Ook 
de snijwoorden (een soort leeste-
kens) tellen in een Japanse haiku 
mee als moren. Kortom: een Japan-
se haiku telt in veel gevallen een pak 
minder echte woorden dan bij ons. 
Dat is ook duidelijk te zien in de En-

gelse vertalingen van R.H. Blyth, die 
de Japanse haiku’s vooral naar de 
geest vertaalde. Vaak zijn ze korter 
dan de klassieke 5-7-5 lettergrepen.

TANSHUKU

In het HAIKULAB experimen-
teerden we met haiku’s die niet 17, 
maar 12 lettergrepen tellen. 12 als 
het perfecte getal. Voelen haiku’s 
met maar 12 lettergepen niet meer 
aan als échte haiku’s? Ja, nog bon-
diger, nog kernachtiger dan onze 
westerse vorm. Vanuit die vaststel-
ling kwamen we tot een nieuwe 
haikuvorm: de tanshuku (Japans 
voor verkorting). En meteen voer-

den we nog een wijziging door: je 
mag de tanshuku indelen volgens 
de mooiste manier: twee regels, drie 
regels, vier, vijf ... het maakt niet uit. 
Net zoals de Japanse haikumees-
ters hun haiku’s vaak op meerdere 
verticale lijnen kalligrafeerden. Zo 
kom je misschien wel uit bij een veel 
authentiekere vorm van de haiku. 
Maakten we in het begin een funda-
mentele fout? Twee tanshuku’s:

~

Egeltjes, egeltjes,
kom toch uit die plataan!

~

Zo dun
als sneeuw die smelt,

het haar
op vaders hoofd.

~

 zeventien lettergrepen is in het Westen steevast 

het credo van de meeste haikudichters. Maar is dat wel juist? Is dat 

niet een foutieve interpretatie van het begin geweest?

 

haiku als ambacht
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DIY

In het HAIKULAB en de HAIKU-

FAB van het Huis van de Haiku 

bedachten we de Haikupuppets 

om zelf te maken ter vertier ende 

vermaeck van de kinderen. En 

wie weet ook van jezelf. Daarvoor 

maakten we een pdf met leuke 

smileys klaar die je onderaan kunt 

downloaden en uitprinten. De in-

structies zijn eenvoudig:

Knip de smileys uit en schrijf er 

achteraan een haiku op. Beschil-

der een wc-rolletje en maak er 

een vrolijke jurk of een lollig hemd 

van. Kleef met een prutje Pritt of 

een stripje kleefband de smiley 

met het onderste randje tegen het 

beschilderde wc-rolletje. Je pup-

pet is nu klaar om ermee te spelen: 

steek een paar vingers onderaan 

in het rolletje, laat je puppet een 

sierlijke buiging maken en draag 

met een grappig of een droevig 

stemmetje je haiku tweemaal na 

elkaar voor.

•

DOWNLOAD HAIKUPUPPETS

yosa buson — zoals je hier el-
ders al kon lezen — was vooral 
ook een schilder. En dat was 
in het oude Japan niet uitzon-
derlijk, eerder zelfs de regel. 
Kunst was toen niet zo seg-
mentair zoals vandaag bij ons 
en een dichter was vaak ook 
een schilder of omgekeerd. De 
verschillende kunsten waren er 
meer met elkaar verweven.

HAIGA

Zo is haiga een oude vorm van 
Japanse dichtkunst, waarbij 
een afbeelding en een gedicht 
één geheel vormen, meestal 
op handgeschept papier of 
een rolprent. De haiku wordt 
dan verticaal gekalligrafeerd 
in verschillende lijnen om ook 
vormelijk mooi bij de prent 
aan te sluiten. Het is een mooi 
bewijs dat de 3-regel-regel niet 
echt tot de essentie van haiku 
behoort. Gedicht en afbeel-
ding ondersteunen elkaar 
of vullen elkaar aan. Zowel 
inhoudelijk als vormelijk.

MODERN

Ook vandaag bestaat haiga nog 
en is nu vaak een combinatie 
van digitale technieken, foto-
grafie en illustraties. Verschil-
lende dichters en tekenaars 
werken soms ook samen om 
een haiga te scheppen. Daarbij 
is en blijft het essentieel dat zo-
wel de tekst als de illustratie in 
evenwicht zijn. Ook soberheid 
is daarbij een doel.

HAIGA

 In onze workshops
met kinderen gebruiken we 
graag het beeld van de teletijd-
machine van professor Bara-
bas uit de stripalbums van Sus-
ke en Wiske om hen te helpen 
om met hun haiku te beginnen. 
We doen dat meestal in kleine 
groepjes. De opdracht luidt 
dan zo: spreek samen een plek 
en een jaargetijde af waar je je 
met de teletijdmachine naartoe 
wilt flitsen. Dan suis je in een 
flits door tijd en ruimte (zie 
je Sidonia vliegen?) en tuimel 
je op je gekozen plek neer, 
rollebolt wat verder, krabbelt 
er overeind en begint rond te 
kijken. Wat zie je allemaal? 
Wat hoor je, wat ruik je? Kies 
daar iets uit om je haiku rond 
te maken. Een plek heb je al.

Op die manier komen ze snel 
tot een visueel beeld en kun-
nen ze zich concentreren op 
het verwoorden van het tafe-
reel. Ook voor volwassenen 
die hun eerste haiku’s schrij-
ven, kan dit ‘verplaatsingstruc-
je’ een hulp zijn.

zogezegd
Jij hebt de dingen niet no-
dig om te kunnen zien.
De dingen hebben jou 
nodig om gezien te kun-
nen worden. Dat zei ooit de 
Nederlandse dichter
K. Schippers, die in zijn poëzie 
heel vaak de ziel van de haiku 
aanraakt zonder haiku’s te 
hebben geschreven.

TIP

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


ACTIE
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WEGENS HET CORONAVIRUS ZIJN ER EVEN GEEN ACTIVITEITEN GEPLAND 
OF WERDEN ALLE GEPLANDE ACTIVITEITEN UITGESTELD. DAAROM IN DIT 

NUMMER ALLEEN EEN HANDVOL CORONAHAIKU’S.

VOLG ONZE ACTIVITEITEN VIA WWW.FACEBOOK.COM/HUISVANDEHAIKU

Zwaaiend op de stoep
naar haar oma van vijf hoog.

Coronavirus.

¶

Coronavirus.
Aan de zee klinkt het dan zo:

Blijf toch in uw schelp!

¶

Lastig eten hoor!
Mondmasker vol konfituur.

Coronavirus.

¶

Mijn handschoenen aan.
Coronavirus? vraag je.
Nee, Spaanse peper ...

De dichter leest voor.
Maar wat mompelt hij daar toch?

Coronavirus ...

¶

Ach ach ach, had het
maar zijn fluohesje aan.

Coronavirus.

¶

Coronavirus,
samen mailen we erom.

Van thuis uit werken.

¶

Sneller dan koning,
president en ministers.

Coronavirus.

[ geert de kockere ]

http://www.facebook.com/huisvandehaiku
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Poëzie van de eenvoud

 Het was een mooie dag en iemand stelde mij
de vraag: Is een haiku die niet begrepen wordt per definitie slecht?

Ik antwoordde: Ja!

 Van veel poëzie wordt het hermetische geroemd en gekoesterd. Alsof poëzie wroeten is, een 
weg zoeken in en tussen andermans gedachten, geheimen ontsluieren, de cijfercombinatie van de 
kluis van de ziel achterhalen en zijn schatten vinden. Wie daaruit genoegen haalt, moet absoluut van 
die poëzie houden en ze koesteren. Niemand zegt dat poëzie alles open en bloot in de groep moet 
gooien.

Waarom dan toch die stellige ja met een uitroepteken? Omdat haiku net de poëzie van de eenvoud 
is. Haiku is één van die poëzievormen die soberheid en duidelijkheid nastreeft, de lezer iets wil laten 
zien wat hij kent, herkent. En dat kan alleen maar lukken als de haiku voldoende begrepen wordt. Een 
haiku die niet begrepen wordt, voldoet als het ware niet aan één van de kenmerken om hem een haiku 
te kunnen noemen. Het is dan eigenlijk geen haiku meer. Dus ja, een haiku die niet begrepen wordt, 
is ofwel geen haiku meer of een slechte haiku.

 Voldoening

Daarom moet de haiku nog niet precies begrepen worden zoals de dichter hem bedoelde. Maar de 
lezer van een haiku moet vrijwel meteen een duidelijk beeld zien, een verhaal herkennen. Zoniet is de 
dichter is zijn opzet mislukt. Een goeie haiku biedt onmiddellijk voldoening op het vlak van de waar-
neming, waarna de lezer dieper kan gaan, onder de woorden duiken en meer betekenissen vinden die 
hij bij de eerste lezing niet zag of vond. Maar de eerste lezing mag hem niet (lang) achterlaten met 
een onbegrepen gevoel. Nooit mag de lezer van een haiku zich afvragen: Wat staat hier nu? Wel mag 
hij altijd denken: Wat staat hier nog meer? Dat is een groot en belangrijk verschil.

Anders zou het antwoord zijn, indien de vraag luidde: Is een haiku die anders begrepen wordt per defini-
tie slecht? Dan zou ik antwoorden: Neen! Ook met een uitroepteken. Niet zozeer een ‘juist’ begrip is 
van belang, wel een ‘duidelijk’ begrip. De dichter van een haiku toont iets, de lezer moet dus meteen 
ook iets zien. Maar misschien kijkt hij net een beetje anders, net een beetje uit de richting en ziet hij 
iets anders. Maar hij moet meteen iets zien. Zoniet is de haiku mislukt, sta je als dichter in het niets te 
wijzen, misschien zelfs grotesk te zwaaien in het grote heelal der onbegrepenheid.

¶



HAIKUnOTITIES


