
En ook los van die verschillende 
scholen met eigen accenten en re-
gels, heb je verschillende soorten 
haiku’s. Tot de meest eenvoudige 
en speelse haiku’s zou je de raadsel-
haiku’s kunnen rekenen. Een raad-
selhaiku is een soort raadseltje dat 
verpakt is in de vorm van een haiku 
en in zijn laatste regel het antwoord 
geeft. De eerste regels geven je een 
hint en laten je raden. Je krijgt dus 
als lezer twee regels — twaalf let-
tergrepen — de tijd om het raadsel 
op te lossen. Het raadsel zelf wordt 
meestal gegeven als een grappige, 
poëtische of cryptische omschrij-
ving van iets of iemand. Vaak schuilt 
in dat raadsel ook een soort weetje 

over iets in de natuur. Enige natuur-
kennis helpt dus wel bij het oplos-
sen van het raadsel. Hierbij twee 
voorbeelden. Oplossingen op blz.6.

~

Regen in het park.
Al verse granny’s in mei!

...

~

Donker in het park.
Zelfs met de kandelaars aan.

...

~

 de haiku is een oud literair genre. Maar net zoals dé mens 

niet bestaat, bestaat ook dé haiku niet. Er zijn in de loop van de ge-

schiedenis veel verschillende haikuscholen geweest, die het literai-

re genre elk op hun manier invulden.

 

raadselhaiku’s

Op deze haiku

viel net een kersenbloesem.

En maakte hem af.

INHOUD
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Soms vraagt men mij of 
ik nog nooit dezelfde haiku 
schreef. Ja, natuurlijk deed ik 
dat. Een haiku is een mo-
mentopname. En gezien je 
gelijkaardige momenten di-
verse keren kunt beleven, kun 
je ze telkens neerschrijven 
in de vorm van dat moment. 
En haast nooit is dat gelijk. 
Je werd een fractie ouder, je 
bent een tikkeltje droeviger, 
er staat iemand anders naast 
jou ... En dus zou je kunnen 
stellen dat je haiku nooit 
honderd procent identiek zal 
zijn. Door hetzelfde anders te 
verwoorden, krijg je verschil-
lende haiku’s die naast elkaar 
kunnen (be)staan. Met ande-
re woorden: je kunt tweemaal 
dezelfde haiku schrijven, 
maar schrijf hem nooit twee-
maal op dezelfde manier.

g e e r t  d e  ko c k e r e
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De oude vijver —
een kikker springt erin,

geluid van water.
matsuo bashõ

quote

Haiku is de poëzie
van het zelfstandige

naamwoord.

[ Takahama ]

Een haiku wordt meestal 
tweemaal na elkaar voorge-
lezen. Luisteren naar poëzie 
is heel anders dan zelf poëzie 
lezen. Bij het lezen kun je dat 
op je eigen tempo doen en 
nog tijdens het lezen — al is 
het maar even met een snelle 
beweging van je ogen — terug-
grijpen naar een vorige regel. 
Bij het luisteren kan dat niet: je 
hoort wat je hoort and that’s it. 
Je moet de poëzie én de inhoud 
in één keer beet hebben. Hoe 
beter — lees: hoe mooier — 
het gedicht wordt voorgelezen, 
hoe makkelijker dat gaat. Maar 
dat vergt dus een zekere kunst 
van diegene die voorleest. 
Bovendien is de mens een luie 
luisteraar en begint hij pas 
écht te luisteren na een aantal 
woorden. Maar een haiku is zo 
kort dat hij dan al halfweg gele-
zen is. En dus lezen we hem 
tweemaal na elkaar voor: een 
eerste keer voor een algemene 
impressie, een tweede keer om 
te hernemen en iets attenter te 
luisteren. Wie voorleest, kan 
daarbij ook de intonatie licht-
jes aanpassen en op die manier 
ook een andere lezing, een 
andere twist suggereren en zo 
een tweede laag blootleggen.

Bashõ werd geboren in 1644 als 
zoon van een lage samurai. Hij werd 
de page van de twee jaar oudere 
Todo Yoshitada, de zoon van een 
leenheer. En dat heeft Bashõ sterk 
gevormd. Yoshitada was immers 
sterk geïnteresseerd in het schrijven 
van kettingverzen, waardoor ook 
Bashõ die leerde kennen.
Na de dood van Yoshitada trok 
Bashõ naar Kyoto en later naar  Edo 
in de hoop om er haikai-meester 
te worden en er tegen betaling de 
verzen van amateurs te beoorde-
len. Maar dat lukte niet meteen en 
Bashõ ging er werken bij de water-
voorziening van de stad.

HAIKAI-MEESTER

Vanaf 1679 kon hij toch aan de slag 
gaan als haikai-meester. Maar een 
jaar later al trok hij zich terug in een 
hut aan de rand van Edo. Het was 
daar dat hij zich vervolmaakte in het 
schrijven van poëzie. In 1682 kreeg 
hij van een nieuwe leerling een ba-
nanenplant, een bashõ. Vanwege 

zijn kwetsbare bladeren staat de 
plant symbool voor het onbestendi-
ge, iets wat Bashõ nauw aan het hart 
lag. Het wordt zijn schrijversnaam.

~

Banaan in de storm —
ik hoor heel de  nacht hoe regen

in mijn waskom drupt.

~

Bashõ verdiepte zich ook in zen en 
dat voel je aan zijn poëzie, die vaak 
erg bezinnend tot religieus is. Bashõ 
besloot om een rondtrekkend leven 
te leiden en maakte lange voettoch-
ten door Japan. Zijn reisverslagen 
werden wereldberoemd. Daarin 
verwerkte hij ook hokku, de latere 
haiku. In 1694 werd hij ernstig ziek 
en stierf aan dysenterie.
De poëzie van Bashõ wordt geken-
merkt door eenvoud, lichtheid en 
het één zijn met de dingen. Hij vond 
ook dat verzen altijd mooi moeten 
klinken.

 Wie een beginpunt van de haiku zoals we die vandaag 

kennen, wil aangeven, komt zo goed als zeker bij Matsuo Bashõ uit, 

ook al bestond het woord ‘haiku’ in zijn tijd nog niet. Bashõ kun je 

de grondlegger van de klassieke haikustijl noemen. Hij wordt als 

dichter bovendien als de grootste haikumeester beschouwd.

 

de meester bashõ
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Wie herinnert zich niet de opmer-
king van de juf of meester in pak-
weg het derde of vierde leerjaar: 
Maar neen! Lees toch eens wat er staat! 
En dan kun je eindelijk lezen wat er 
staat en zegt de juf of meester je een 
paar jaar later dat je nu moet lezen 
wat er niet staat: poëzie. Samenge-
vat zou je dan kunnen zeggen dat je 
moet lezen wat er staat dat er niet 
staat. En dat geldt in het bijzonder 
voor de haiku. Omdat hij veel weg-
laat dat je toch moet lezen. En een-
voudig is het niet, lezen wat er niet 
staat. Want het stáát er niet en toch 
moet je het lezen. Haikukenner R.H. 
Blyth zei daarover ooit: Haiku lezen 
is inspannender dan het lezen van ge-
wone poëzie, maar ik weet niets dat 
meer voldoening schenkt.

DE KNOP

Vergeleken met een bloem is een 
haiku slechts de knop. Het komt 
erop aan om zo naar de knop te kij-
ken dat je al de hele, opengebloei-
de bloem kunt zien. Met andere 
woorden: bij het lezen van een hai-
ku moet je de woorden zo trachten 

te lezen dat je meteen ook de hele 
context meeleest (wat er niet staat). 
Hun betekenissen in ruimere zin of 
hun diverse betekenissen. Lukt je 
dat met meerdere woorden binnen 
de haiku, dan kunnen die verschil-
lende betekenissen aaneengescha-
keld worden tot een zinvol ‘verhaal’. 
Afhankelijk van de betekenissen die 
je dan schakelt, krijg je andere en 
meerdere verhalen in diezelfde hai-
ku. Of je ontdekt door dat schakelen 
van ongewone combinaties plotse-
ling een verrassende wending. Net 
daarin zit de rijkdom van haiku.

ARBORETUM

Dat schakelen kun je leren. Eerst 
doe je dat bewust, soms tot in het 
absurde, zoekt het met opzet te ver. 
Langzaam ga je dat onbewust doen, 
een flits haast tijdens het lezen, 
waardoor je in één bewustzijnsmo-
ment de diverse verhalen bij elkaar 
ziet. Of verrast wordt door een com-
binatie die bijzonder is: de knop van 
de bloem bloeit open, wordt soms 
een hele bloementuil, een struik of 
zelfs een arboretum.

 moet je een haiku letterlijk of figuurlijk lezen? Je moet 

vooral lezen wat er staat dat er niet staat. En ook dat is een kunst, 

de kunst van het lezen.

 

bloementuil
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Verkiezingsborden;
zelfs na de resultaten
blijven ze lachen.

In het haikulab van het 
Huis van de Haiku experimen-
teerden we met een nieuwe 
vorm van haiku: kyowatori 
(vandaag een vogel).

Een kyowatori is een kort vers, 
gebaseerd op een objectieve 
waarneming die eigen is aan 
een haiku. Het gaat bovendien 
om de observatie van een 
vogel. Een kyowatori telt exact 
4 regels van samen 12 letter-
grepen. Elke kyowatori begint 
met het woord ‘Vandaag’ (1ste 
regel), gevolgd door de naam 
van een vogel (2de regel). Van-
uit de kennis of observatie van 
die vogel wordt dan een 3de 
en een 4de regel aan het vers 
toegevoegd. Tot er samen 12 
lettergrepen zijn. De verde-
ling van de lettergrepen over 
de vier regels kies je zelf. De 
3de en 4de regel voegen een 
eigenschap van de vogel aan de 
kyowatori toe, die zegt hoe je 
je vandaag voelt, hoe je bent, 
waar je vandaag voor staat, wat 
je beoogt of voor jezelf wenst. 
Die vogel en zijn gedrag staan 
dus voor jezelf symbool.

Een kyowatori bestaat (zoals 
ook veel haiku’s) altijd uit twee 
noties, van elkaar gescheiden 
door een puntkomma: het 
aanduiden van de vogel (1ste 
notie) en het aangeven van de 
emotie (2de notie). Na de 2de 
regel, na de vogel dus, volgt 
een puntkomma om beide 
noties van elkaar te scheiden. 
Die puntkomma geeft aan dat 
de gedachte nog niet helemaal 
af is, dat wat volgt nog iets 
toevoegt.

• Voorbeelden: kyowatori.

KYOWATORI

K r i s h n a  C o e n e n

https://www.huisvandehaiku.com
https://haikufab.com/2020/04/15/kyowatori/


Haiku is niet de poëzie van de taalvirtuositeit. Haiku wil niet laten zien hoe mooi taal is en welke 
kunstjes je er als dichter mee kunt uitvoeren. Haiku wil vooral laten zien hoe mooi sommige 

doodgewone dingen zijn als je ze op een bijzondere manier bekijkt. Haiku laat dus niet de 
bijzonderheid van de taal of de dichter zien, maar de bijzonderheid van de dingen. Daar-

bij is het natuurlijk belangrijk dat de dichter zijn taal goed beheerst én dus een taalvir-
tuoos is. Maar hij laat dat niet zien, gaat zelf in alle stilte uit het zicht staan en pro-

beert in de meest eenvoudige taal iets zo te laten zien dat de lezer onder de 
indruk is van wat hij zíét, niet van de poëzie van de taal. Een haikudich-

ter is dus het best een groot taalvirtuoos, maar laat dat niet zien. 
Laat hij het wel zien, dan staat hij met al zijn virtuositeit 

pardoes in de weg en wordt zijn dichtkunst niet 
veel meer dan opschepperij.

DE KUNST VAN ZIEN DIE ZEGT
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Grofweg kunnen we stellen dat 
elke mens kan zien en ook iets kan 
zeggen. Maar daarmee beheers je 
nog niet de kúnst van het zien en 
van het zeggen. Veel mensen kijken 
dan wel, maar zien het niet. Met de 
kunst van het zien wordt hier dus 
eerder de opmerkzaamheid be-
doeld: het besef van dingen die an-
dere mensen minder gauw zien. En 
dat kan zowel te maken hebben met 
de grootte, het perspectief, het ver-
band of de invalshoek. De kunst van 
het zien zit hem dus in het opmer-
ken, het beseffen van het bijzondere 
van iets, het eigen-aardige. Maar 
het zien is voor een haiku niet vol-
doende, je moet dat eigen-aardige 

natuurlijk ook nog gezegd krijgen, 
wat een kunst op zich is. Het zeggen 
van hoe je iets ziet en de suggestie 
van wat je daarbij voelt, kun je sa-
menvatten onder de term verwoor-
den. De kunst is dan om iets zo te 
verwoorden dat de lezer het meteen 
óók ziet en voelt, klaar en duidelijk 
en zonder dat hij de indruk krijgt 
dat jij hem daar expliciet op wijst.

BEOEFENEN

Haiku combineert dus de kunst van 
het zien met de kunst van het zeg-
gen, als twee evenwaardige kunsten, 
die perfect op te splitsen zijn. Je zou 
de beide zelfs als twee afzonderlij-

ke kunsten kunnen toevertrouwen 
aan twee afzonderlijke kunstenaars, 
die dan samen tot één goeie haiku 
komen. Tegelijk veronderstelt zo’n 
mogelijke opsplitsing dat je beide 
kunsten ook apart kunt oefenen. 
Misschien nog meer dan andere 
vormen van poëzie valt haiku daar-
om aan te leren en te oefenen. Te 
beoefenen dus. Als een vak, een am-
bacht.

~

In het morgenrood,
boven perzikbloesems uit,

de kraai van een haan!
[  K i k a k u  ]

~

Naast kersenbloesem
hebben vogels twee poten!

Paarden zelfs vier.
[  O n i t s u r a  ]

~

 HOE KORT EEN HAIKU ogenschijnlijk ook is, hij combi-

neert twee grote kunsten in één: de kunst van het zien én de kunst 

van het zeggen. En zien wil ook zeggen: horen, ruiken, proeven én 

voelen. Zien met je gedachten, met je uiterlijke én innerlijke ogen.

 

haiku maakt bijzonder
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DIY

Haiku is ook leuk om als verrassing 

ergens achter te laten. Dat deden 

de oude haikumeesters in Japan 

ook wel vaker. Waar ze langskwa-

men, lieten ze soms een haiku 

achter. Tegen de deurstijl, op een 

tafeltje, langs een pad ... Met hun 

impressie van de locatie of van het 

moment.

Stel, je zit met het goede weer er-

gens op een terrasje. Oei, corona ... 

Opnieuw: stel, je passeert met het 

goede weer ergens langs een plek 

waarvan je weet dat er wel meer 

mensen passeren. Is het dan niet 

leuk om er eerst een haiku over 

te schrijven en hem daar dan op 

een of andere manier voor de an-

dere wandelaars achter te laten? 

Zo kun je je eigen impressie delen 

en kunnen zij hun impressie met 

die van jou vergelijken. Neem tij-

dens je wandeling dus altijd kleine 

blaadjes en een balpen mee. De 

DIY van deze maand is dus niet 

moeilijker dan dat!

•

Is haiku vooral woord of 
vooral beeld? Zeker sinds 
Masaoka Shiki — die haiku 
ook wel schilderen naar de 
realiteit noemde en erg onder 
de indruk was van de Franse 
impressionisten en het schilde-
ren en plein air — zou je daar-
over lange gesprekken kunnen 
voeren.

BEELD

Het typische van haiku is dat 
het heel concrete poëzie is die 
meestal een beeld laat zien. 
Het is dus geen poëzie over 
gevoelens, ideeën of abstract 
gedachtegoed. Een haiku 
ontstaat doorgaans wanneer 
de dichter iets ziet dat hem 
verwondert, ontroert, treft. 
En bij voorkeur is het iets heel 
eenvoudigs, door iedereen 
gekend en begrepen. Daarom 
gaat haiku meestal van een 
beeld of een tafereel uit. In die 
zin zou je kunnen zeggen dat 
haiku meer dan andere poëzie 
vooral beeld is.

WOORD

Maar dat beeld kan natuurlijk 
niet zonder het woord. Het 
woord moet het beeld tonen. 
En hoe treffender het woord, 
hoe duidelijker je als lezer het 
beeld ziet. Daarom zijn de 
sterkste haiku’s doorgaans de 
haiku’s in de meest eenvoudige 
taal. Maar taal die de woor-
den zo bij elkaar zet, dat ze én 
mooi samen klinken én een 
gevoel van poëzie oproepen, 
naast hun concrete betekenis. 
In die zin zou je kunnen zeg-
gen dat haiku vooral woord is.

woordbeeld
 In een eerder
nummer van Ya hadden we het 
al over het ‘afkijken’. Welnu, 
dat is precies onze tip in dit 
nummer: kijk eens goed af! 
Ook de bekende, oude hai-
kumeesters keken weleens af 
van elkaar en herschreven in 
hun taal, in hun stijl, volgens 
hun verwondering bestaande 
haiku’s. Het uniek moeten zijn 
in de kunst, is een vrij nieuw 
concept. Vroeger speelde dat 
veel minder een rol.

Het is dus een goeie oefe-
ning om bestaande, boeiende 
haiku’s van bekende meesters 
te nemen en die in jouw taal, 
volgens jouw visie, in jouw 
woorden te herschrijven. Zo 
leer je niet alleen iets wat al 
bestaat anders te verwoorden, 
je leert ook waar de verschil-
len in zitten. De verschillen in 
taal, in manier van zeggen, in 
wijze van kijken, in hoe je iets 
kunt verwoorden, enz. Als je 
dat geregeld eens doet, leer je 
aanvoelen waar de poëzie van 
een haiku in zit.

zogezegd
Een genezing tegen de 
versplintering, een her-
stel van de onschuld. Dat 
zei ooit Jan Ameling Emmens 
(1924-1971), de Nederlandse 
kunsthistoricus en dichter. Hij 
schreef eenvoudige gedichten, 
waarin gevoel en verstand 
hand in hand gaan en zekerhe-
den gerelativeerd worden.

TIP



ACTIE
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WEGENS CORONA ZIJN ER EVEN GEEN ACTIVITEITEN GEPLAND IN HET 
HUIS. TENZIJ VAN DE GIERZWALUWEN IN HUN NESTKAST AAN DE GEVEL 

VAN ONZE KITCHIN. HIERBIJ IN HAIKU HUN VERHAAL.

VOLG ONZE ACTIVITEITEN VIA WWW.FACEBOOK.COM/HUISVANDEHAIKU

Ze zijn er, zijn er!
’k Hoor ze tot hier al gieren,

hoor ze tot hieren.

¶

Zelfs al slapende
poetst de zwaluw nog het stof

uit zijn reiskleren.

¶

Ook in de nestkast
zijn zijn vleugels ellenlang.

De gierzwaluw keert.

¶

Heel lang geslapen,
de gierzwaluw rekt zich uit.

Zijn datsja te klein.

De nestkast leeg nu.
’k Mis hem al, de gierzwaluw,

turend in de lucht.

¶

Daarboven vliegt hij,
vliegjes wiedend uit de lucht.

Onze gierzwaluw.

¶

Eén miljoen veren.
Zoveel moet de gierzwaluw

er hebben; poetsend.

¶

Liet de gierzwaluw
zijn laarsjes voor de deur staan?

’t Regent dat het giet.

[ geert de kockere ]
de gierzwaluwen zijn via een webcam te volgen op www.huisvandehaiku.com/datsja
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De haiku als individu

 Een eerste zwaluw schoot door de lucht en iemand vroeg:
Wat moet je zijn of worden om goeie haiku’s te kunnen schrijven?

Ik antwoordde: Een individu!

 De Amerikaanse schrijver William S. Burroughs hield ons een spiegel voor en stelde dat onze 
grootste opdracht in het leven is om als individu te midden van het steeds toenemende en vaak ver-
stikkende pakijs van wetten, regels en reglementen weer een individu te worden, ons te bevrijden van 
het ijs, uit het water te springen en de wereld te kleuren: The first and most important thing an individual 
can do is to become an individual again, decontrol himself, train himself as to what is going on and win back 
as much independent ground for himself as possible. Meer dan ooit wordt ons leven bepaald door regels, 
steeds minder mogen we doen, steeds meer móéten we doen. Alles wordt in onze plaats voorgeschre-
ven en beslist: waar we wel of niet mogen lopen, mogen zwemmen, mogen praten, mogen liefhebben. 
Wat we wel en niet mogen eten, hoe we ons moeten kleden, gedragen, kussen ... Op die manier wor-
den we opgeslokt door de massa, als grijze muizen te midden van het kleurloze. Alle kleuren samen 
worden wit: niets. Wie kleur wil zijn of brengen, moet eruitspringen, weer individu worden.

Een kunstenaar slaagt daar misschien nog het meest in en een schrijver het allermeest. Hij heeft im-
mers nauwelijks nog wetten die hij moet respecteren, waaraan hij moet gehoorzamen, zelfs niet die 
van de materie of de zwaartekracht. Enkel de wetten van zijn fantasie en zijn taal zijn nog op hem van 
toepassing. Maar die wetten bepaalt hij grotendeels zelf via een individuele invulling en dus een eigen 
stijl: zijn dichterlijke vrijheid!

 Uitlichten

Deze mooie filosofie zou je ook kunnen toepassen op de haiku. Want is het niet precies dat wat een 
haiku doet? Iets — een dier, een ding, een belevenis, een ervaring, een moment — uit de grote grijze 
massa halen, uit de allesomvattende wereld lichten, om het weer als een individueel feit, een detail, 
een uniek moment te laten zien, het in zijn essentie te tonen als iets bijzonders. Kijken we doorgaans 
niet te algemeen, te veel naar de massa, waardoor we de individuele schoonheid of het unieke van iets 
uit het oog verliezen? Haiku tracht om iets kleins, iets eenvoudigs van alle wetten en regels te ontdoen 
en het als een uniek element of een unieke ervaring (het zogenaamde haikumoment) weer helemaal 
zichzelf te laten zijn, waardoor het zijn intrinsieke kracht en schoonheid terugkrijgt en daardoor ons 
lezen, ons leven kleur geeft.

 Schoonheid

Haiku schrijven is dus in het massale het individuele zoeken (yoku mireba, als je goed kijkt), het vin-
den, het eruit halen en het weer als een uitzonderlijke bijzonderheid laten zien. De klemtoon ligt 
daarbij op de schoonheid en de verwondering. Haiku straalt daarom zo goed als altijd een zalig en 
verfrissend positivisme uit, zelfs in de schertsende toon van een senryu. Het lachen met is vooral een 
knipoog, een glimlach om de kleine, individuele kantjes van elke mens afzonderlijk. Van het individu 
dus. Het is geen veroordeling van de mens, maar een ode aan zijn individuele koppigheid. Smile!

¶
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