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De haiku is ongetwijfeld de bekendste Japanse 
dichtvorm. In drie regels schetst de schrijver een 
beeld waarin een hele wereld besloten ligt. Dat lijkt 
een onmogelijke opdracht. Japanners bekwamen 
zich daar al eeuwenlang in, en schrijvers overal ter 
wereld - van Jack Kerouac tot Ilja Leonard Pfeijffer
- gingen de uitdaging aan. Om meer te weten te ko-
men over deze dichtvorm neemt VERZIN je mee 
naar het Museum of  Haiku Literature… in Tokio.
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Wanneer de beveiligingsagent op de 
luchthaven door mijn handbagage rom-
melt, treft hij daar een boek aan met 102 
uitnodigingen tot het schrijven van een 
haiku. De agent blijkt een nieuwsgierig 
man. “Wat is een haiku?”, vraagt hij. Ik 
leg uit dat het een Japanse dichtvorm is 

die drie regels telt, met een geijkte op-
bouw van 5-7-5 lettergrepen. Hij kijkt me 
vragend aan. Ik wijs naar mijn vriendin, 
die wat verder staat, leg uit dat we het 
haiku-dagboek delen en dat we elk om 
beurt een haiku schreven ter voorberei-
ding op onze reis naar Japan. Hij knikt 
alsof hij het begrijpt en antwoordt: 
“Japanners, fijne mensen. Altijd vriendelijk. 
En proper.”

Wanneer we een paar dagen later, na 
een dag vol kersenbloesems in een park 
in Tokio, in de punt van een wolkenkrab-
ber iets zitten te drinken met uitzicht 
over een stad waar geen einde aan lijkt 
te komen, vraag ik me luidop af of mijn 
uitleg over de haiku misschien wat kort 
door de bocht was. Misschien had ik de 
beveiligingsagent moeten vertellen over 
het wisselen van de seizoenen, over de 
spirituele waardering voor de natuur, 

over de nadruk op vergankelijkheid, over 
de eeuwenlange traditie van de Japanse 
poëzie waar de haiku uit opbloeide. Mis-
schien had ik hem kunnen vertellen over 
de relatie tussen het boeddhisme en het 
contemplatieve karakter van het schrij-
ven en lezen van haiku’s. Misschien doet 
nadruk leggen op de structuur van 5-7-5 
geen recht aan de omvattende, holisti-
sche ondertonen van de dichtvorm. 
“Of misschien”, antwoordt mijn lief nuch-
ter, “had die beveiligingsagent daar op 
dat moment helemaal geen boodschap 
aan gehad.”

OBER DICHT HAIKU
We halen onze schouders op en kijken 
vooruit naar de volgende dag. Ik klik 
opnieuw de website van het Museum 
of Haiku Literature open, in de hoop nu 
wel ergens een knopje te treffen dat al-
les naar het Engels omschakelt. Helaas. 
Als oplossing wend ik me tot de breed 
glimlachende barman. Hij scrolt even 
en bevestigt dat het museum de vol-
gende dag open is. Ik probeer hem  
ook een aantal vragen te stellen over 
haiku’s, maar we struikelen over de  
taalbarrière. Pas wanneer ik hem vrien-

delijk verzoek een haiku voor ons te 
schrijven, lichten zijn ogen op. Hij kijkt 
rond, speurt naar een controlerende blik 
van zijn overste, en verdwijnt dan naar 
de keuken, alsof hij versterking nodig 
heeft van de kok.

Wanneer hij een paar minuten later 
opnieuw verschijnt, glimlacht hij nog 
breder. Hij heeft een exemplaar voor 
ons klaar. Ik bied hem mijn notaschrift 

en een pen aan. Hij schudt daar vlot drie 
lijnen met kanji’s uit. Ons Japans is te 
beperkt om die te kunnen lezen en zijn 
Engels volstaat niet om de haiku te ver-
talen. Wel wijst hij trots op het Japanse 
woord voor ‘lente’, en op het feit dat er 
ergens in de haiku een dubbelzinnigheid 
verscholen ligt. We klinken met Japanse 
whisky om de haiku te vieren.

TIJDSCAPSULE
Een dag later trekken we naar het mu-
seum. Aan de deur valt geen leesbare 
letter te bespeuren. Eenmaal binnen re-
genen de konishua’s op ons neer, maar 
wanneer blijkt dat we geen Japans 
spreken, maakt de dame achter de balie 
ons duidelijk dat haar telefonerende col-
lega ons te woord zal staan. Intussen 
duikelt ze een gekopieerde flyer op uit 
de onderste schuif van een archiefkast. 
Zodra het telefoongesprek is afgelopen, 
worden we naar de bibliotheek gegidst.

De leesruimte daar voelt als een tijds-
capsule. De twee dozijn studeerplekken, 
waarvan er slechts één bezet is, worden 
omsingeld door oude houtenfichekasten 
die de index van de haiku-bibliotheek 
bevatten. Ik installeer me aan een tafel 
en bekijk de flyer. Die blijkt in 1991 te zijn 
gedrukt. Daarna wandel ik langs het 
kurken prikbord waar een aantal gekopi-
eerde foto’s aan werden geprikt. Ook hier 
geen teken van het Latijnse alfabet te 
bespeuren. Ik snuister wat door de ar-
chiefkasten, blader door een aantal van 
de honderden onleesbare magazines. 

Na een uurtje stel ik vast: het Museum 
of Haiku Literature is een prettige plek, 
waar een aangename sfeer van ijver en 
concentratie heerst. En ongetwijfeld valt 
er ook een enorme rijkdom aan poëzie 
te rapen. Maar, beste lezer, op basis van 
persoonlijke ervaring kan ik mededelen  
dat buitenlanders die geen Japans 
spreken, er bijzonder weinig te zoeken 
hebben. Gelukkig is de tocht op zich 
soms minstens even waardevol als het 
uiteindelijke doel.
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“Ik installeer me aan een 
tafel en bekijk de flyer. 
Die blijkt in 1991 te zijn 
gedrukt.”

“Misschien had ik  
de beveiligingsagent 
moeten vertellen over 
het wisselen van de 
seizoenen, over de 
spirituele waardering 
voor de natuur.”
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VIJF-ZEVEN-VIJF Naar het hart van de haiku

VIJF TIPS VOOR EEN GESLAAGDE HAIKU

Een haiku bestaat uit drie dichtregels. Die tellen respectievelijk 
vijf, zeven en opnieuw vijf lettergrepen. Gebruik die structuur 
als kader.

Denk beeldend en beschrijf concrete, alledaagse dingen of  
gebeurtenissen. Vermijd grote woorden en schrijf zintuigelijk.

Kijk met vernieuwde verwondering naar je omgeving.

Probeer een verwijzing naar een seizoen of de tijd van het jaar 
te integreren.

‛Schrijven is mediteren’, klinkt het vaak. Dat is zeker bij een haiku 
zo. Vertraag. Verstil. Schrijf.

ZEVEN SCHRIJFUITDAGINGEN:  
ELKE DAG EEN HAIKU

Haiku’s zijn kort. Daardoor vormen ze het ideale literair tussen-
doortje. VERZIN nodigt je uit om een week lang elke dag een haiku 
te schrijven. Elke dag ga je rond een ander thema aan de slag:

Maandag | Dat ding dat je altijd wou doen: Wat heb je opgege-
ven? Is er iets dat je graag langer had volgehouden? Schrijf daar 
een eerbetoon aan. Vraag jezelf af of je het nog een kans wilt 
geven. Als je het geen kans meer wilt geven, is dat even goed.

Dinsdag | Liefde voor iets dat je haat: Schrijf een haiku over een 
woord dat je verschrikkelijk vindt. En schrijf alsof je dat woord 
koestert. Let wel: het woord een gouden randje geven volstaat 
niet, probeer werkelijk naar de kern te gaan.

Woensdag | Spreek door te zwijgen: Soms is stilte de meest 
krachtige manier om iets te zeggen. Schrijf een ode aan een stilte.

Donderdag | Connectieverzoek: Wat geeft je het gevoel dat je 
verbonden bent met anderen en met de wereld rondom je?

Vrijdag | Een boom van een haiku: Wie kijkt er niet graag naar 
bomen? Maar, wat als bomen konden terugkijken naar de mens-
heid? Wat zouden ze dan zien? Vandaag leggen we deze vraag 
voor je voeten neer.

Zaterdag | Haiku voor gisteren: Schrijf een haiku waarin je 
jezelf vergeeft dat er iets aan de vorige dag was dat je niet 
fantastisch vond.

Zondag | Wandelhaiku: Leg je telefoon weg en trek je wandel-
schoenen aan. Ga rondzwerven. Doe dat minstens twintig 
minuten. Schrijf, wanneer je weer thuis bent, een haiku over  
je avontuur.

VIJF VOORBEELDEN

Het schrijven en lezen van haiku’s zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
als ware het een Siamese tweeling. 
Daarom, vijf voorbeelden. 

Basho 
(17e-eeuwse Japanse dichter)

oh, oude vijver,
een kikker springt van kant,
geluid van water

Buson 
(18e-eeuwse Japanse dichter)

in de ochtendkoelte
maakt het geluid van de bel
zich van de bel los

Jack Kerouac

I went into the woods
to meditate —
it was too cold

Ilja Leonard Pfeijffer

vlinder in de trein
mijn god dacht ik als daar maar
geen haiku van komt

Paul Verhaeghe 
(bij monde van een personage in Omega Minor)

vijf lettergrepen
en zeven lettergrepen
vijf lettergrepen
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